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Abstrak—Proses thawing semen beku sapi
merupakan salah satu dari sederetan proses penting
dalam kegiatan Inseminasi Buatan (IB). Proses ini
merupakan proses pencairan kembali semen sapi
yang sudah dibekukan dalam bentuk straw dengan
media air yang dipanaskan pada suhu 37º C.
Pengontrolan suhu pada proses thawing agar tetap
stabil pada suhu tersebut berguna untuk menghindari
terjadinya cold sock pada semen, sehingga presentase
mortilitas sel semen sapi tersebut besar. Pada proses
thawing manual atau konvensional menyebabkan
suhu tidak terjaga sehingga kemungkinan besar sel
semen sapi menjadi rusak dan mati. Oleh karena itu,
pada penelitian ini dikembangkan kontroler untuk
menjaga kestabilan suhu pada proses thawing semen
beku sapi. Metode kontrol yang digunakan dalam
penelitian ini adalah metode PID yang ditanamkan
dalam IC ATmega16 untuk mengontrol aktuator
berupa heater yang mendapatkan umpan balik dari
sensor suhu LM35. Dari hasil pengujian untuk proses
thawing semen beku sapi dalam bentuk straw pada
suhu 37º C, didapatkan nilai parameter PID dengan
metode Tuning Ziegler – Nichols adalah Kp = 44.8, Ki
= 1.69 Kd = 74.8 mampu menjaga kestabilan suhu air
dengan baik dan sangat berpengaruh terhadap
presentase mortilitas semen sapi.
Kata Kunci— Thawing, Suhu, Semen Beku, PID,


LM35

P

I.

PENDAHULUAN

ada tahun 2010 pemerintah Indonesia menggalakkan
program swasembada daging sapi maupun kambing.
Namun, program ini belum dapat dicapai sehingga
pemerintah kembali mencanangkan untuk program
swasembada daging pada tahun 2015. Untuk mencapai
program tersebut pemerintah berusaha meningkatkan
populasi dan produksi ternak melalui penyediaan bibit
ternak yang cukup dengan mutu baik, meningkatkan
kelahiran, menekan kematian, mencegah penularan
penyakit serta meningkatkan produktivitas ternak dengan

salah satu kegiatan pendukungnya adalah melalui
Inseminasi Buatan [5].
Teknik inseminasi buatan (IB) merupakan proses
perkawinan yang dilakukan dengan campur tangan
manusia, yaitu mempertemukan sperma dengan sel telur
agar dapat terjadi proses pembuahan (fertilisasi) [3].
Keberhasilan IB dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu
mutu semen beku, reproduksi ternak betina, ketrampilan
petugasnya, ketepatan dan pelaporan deteksi birahi, serta
pemeliharaan ternak betina [1]
Berdasarkan data [1] dan observasi yang telah
dilakukan di Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB)
Singosari, Malang pada tanggal 12 Oktober 2015,
terdapat beberapa permasalahan dalam praktek IB,
diantaranya adalah mengenai penanganan semen beku di
laboratorium dan ketrampilan petugas IB/ inseminator
lapangan. Dimana sebelum dilakukan IB semen beku sapi
yang dikemas dalam straw harus melalui tahapan evaluasi
mikroskopis terlebih dahulu, dengan cara dicairkan
terlebih dahulu (thawing) dengan air hangat bersuhu 37
ºC – 38 ºC kemudian diperiksa mortilitasnya
menggunakan mikroskop. Karena semen beku yang
dievaluasi sangat banyak, laboran memerlukan suatu alat
yang dapat mempertahankan suhu pada proses thawing
dalam keadaan stabil untuk memperoleh mutu semen
yang baik. Sebab menurut [4] penurunan suhu yang
mendadak (cold shock) atau peningkatan suhu yang
berlebihan akan mempengaruhi motilitas spermatozoa
menjadi buruk.
Selain itu proses thawing ini juga jadi penghambat
dalam pelaksanaan IB di lapangan, sebab dalam
pelaksanaannya sering kali semen beku dithawing dalam
termos kecil berisi air hangat yang dibawa inseminator
lapangan dari balai IB [8] dan cara thawing yang tidak
tepat oleh inseminator akan berakibat pada menurunya
kualitas semen, dan tingkat kebuntingan pada sapi betina
menjadi kecil [3].
Berdasarkan beberapa alasan di atas, dan obeservasi
yang telah dilakukan penulis bermaksud membuat sebuah
alat untuk mempermudah proses thawing dengan
memanfaatkan metode PID (Propostional, Integral, dan
Derivative) sebagai pengontrol suhunya agar tetap stabil.
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II.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Thawing

Thawing adalah proses pencairan kembali semen
yang telah dibekukan di dalam straw. Proses ini
merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan
dalam kegiatan inseminasi buatan, karena untuk
mempertahankan kehidupan spermatozoa maka
semen beku harus selalu disimpan dalam bejana
vakum atau containar berisi nitrogen cair yang
Gambar 1 Konfigurasi Pin ATmega16
bersuhu -196 ºC dan terus dipertahankan pada suhu
tersebut sampai waktu dipakai. Semen beku yang 3. Sensor Suhu LM35
hendak dipakai, dikeluarkan dai container dan
IC LM 35 merupakan sensor suhu yang teliti dan
dicairkan kembali supaya dapat disemprotkan ke
terkemas
dalam bentuk Integrated Circuit (IC), dimana
dalam saluran kelamin betina. Sesudah pencairan
kembali (thawing), semen beku merupakan barang output tegangan keluaran sangat linear terhadap
rapuh dan tidak dapat tahan lama hidup seperti perubahan suhu. Sensor ini berfungsi sebagai pengubah
dari besaran fisis suhu ke besaran tegangan yang
semen cair. Semen beku yang sudah di dicairkan
memiliki koefisien sebesar 10 mV /°C yang berarti bahwa
kembali tidak dapat dibekukan lagi. Oleh karena itu kenaikan suhu 1° C maka akan terjadi kenaikan tegangan
untuk menjamin fertilitas yang tinggi maka harus sebesar 10 mV.
dipastikan bahwa semen yang sudah dicairkan
kembali harus dipakai untuk inseminasi segera
sesudah thawing.
Pencairan kembali semen beku dapat dilakukan
dengan berbagai cara. Namun dengan media air
hangat adalah metode yang paling sering dipakai dan
apapun cara thawing
yang dilakukan, harus
berpegangan pada prinsip bahwa kurva peningkatan
Gambar 2 LM35 Waterproof
suhu semen harus menaik secara konstan sampai
waktu inseminasi [9]
4. LCD (Liquid Crystal Display)

2. Mikrokontroler

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.
ATmega 16 adalah salah satu jenis mikrokontroler
CMOS 8-bit buatan ATMEL keluarga AVR. IC ATmega
16 mempunyai empat buah port. Port A sebagai input
pengonversi dari sinyal analog menjadi sinyal digital.
Port B dapat difungsikan sebagai port download dan
upload program. Port C sebagai port I/O biasa. Dan port
D dapat digunakan sebagai port komunikasi serial.

LCD (Liquid Crystal Display) merupakan suatu alat
yang digunakan sebagai tampilan display. Yang mana
display yang ditampilkan LCD ialah data yang
dikirimkan oleh sitem. Pada perancangan ini digunakan
LCD 4x20 sehingga mempunyai konfigurasi 20 karakter
dan 4 baris. Modul LCD Character ini dapat dengan
mudah dihubungkan dengan arduino ataupun
microcontroller Atmega [6].

Gambar 3 Liquid Crystal Display 16x2
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5. Pemanas (Heater)
Pemanas (Heater) atau terkadang disebut furnace
adalah peralatan proses yang berguna untuk menaikkan
temperature suatu material. Energi panas yang dipakai
berasal dari hasil pembakaran sehingga disebut sebagai
fire heater. Secara garis besar, peralatan ini terbuat dari
metal (metal housing) yang dilapsi refrectory pada bagian
dalamnya sebagai isolasi panas, sehingga panas tidak
terbuang keluar. [6].

Gambar 4 Kawat Nikelin
Heater merupakan aktuator yang digunakan untuk
memanaskan cairan atau liquid. Heater yang digunakan
ialah jenis heater costumize menggunakan kawat nikelin
dan isolator yang dililitkan pada wadah air yang berupa
stainless steel.
6. PID (Proportional Integral Derivative)
Pada penelitian ini mengguakan metode pengendalian
berupa PID controller. Untuk menerapkan metode PID
dilakukan dengan beberapa langkah yaitu :
 Mendapatkan respon sistem plant tanpa kontroler
 Tuning nilai parameter Kp, Ki, dan Kd.
 Menerapkan nilai parameter PID pada plant.
Salah satu metode tuning yang dapat digunakan
adalah metode kurva reaksi Ziegler - Nichols yang
dirumuskan dengan :

Gambar 5 Rangkaian Reaksi berbentuk S [2]
Tabel 1 Formula Parameter PID Berdasarkan Kurva
Reaksi[2]
Type of
Controller
P
PI
PID

Kp

Ti

Td

T/L
0,9 T/L
1,2 T/L

∞
L/0,3
2L

0
0
0,5 L

Setelah mendapatkan nilai masing – masing parameter
Kc, Ti, dan Td maka langkah selanjutnya adalah
mensubtitusikannya dalam persamaan :
th
(1)
t
h
(2)
h t
t
(3)

III.

METODOLOGI PENELITIAN

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

Mekanik dari box ini terbuat dari stainless steel
dengan tebal 1.2 mm dan memiliki dimensi 21 cm x
18 cm x 25 cm, jika ditambahkan dengan penutup
maka tingginya menjadi 30.5 cm. Berikut adalah
design dari mekanik box.

a. Kurva Reaksi

Metode ini didasarkan pada respon plant
terhadap masukan unit-step dalam loop terbuka.
Kurva tanggapan plant digunakan untuk mencari
waktu tunda L dan konstanta waktu T, yang
kemudian nilai tersebut menjadi acuan untuk
menentukan nilai parameter PID [7]

Gambar 6 Desain Mekanik Box
Mekanik dari tabung ini terbuat dari pipa stainless
steel berukuran 3 dim atau setara dengan diameter 7.5 cm.
Kemudian dipotong dengan panjang 15 cm dan bagian
bawahnya ditutup sebagai alas, sehingga tabung memiliki
tinggi 15 cm yang berarti volume tabung adalah 353.25 cc.
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pemanas tetap terkontrol untuk menstabilkan
suhu dalam air.
6) Heater berfungsi sebagai output dari diagram
blok ini. Dalam perancangan alat ini, pemanas
menggunakan kawat nikelin yang dililitkan pada
tabung yang sudah terselubung dengan isolator.
3.

Spesifikasi

Gambar 7 Design Mekanik Tabung

6

5

4

3

2

1

Spesifikasi hardware dalam perancangan alat ini
terdiri
dari spesifikasi elektronik dan spesifikasi
2. Blok Diagram Perancangan Sistem
mekanik.
 Spesifikasi Mekanik
Di dalam perancangan dan pembuatan suatu alat,
1) Dimensi
terdapat komponen - komponen utama ataupun
Panjang
: ± 21 cm
pendukung sehingga perlu digambarkan dengan blok
Lebar
: ± 18 cm
diagram.
Tinggi
: ± 30.5 cm
2) Kapasitas
: ± 353.25 cc
3) Bahan : Stainless Steel
 Spesifikasi Elektronik
4) Microcontroller : ATmega16
5) Range Suhu
: 30o C – 50o C
6) Tampilan
: LCD 16x2
7) Source
: 220 VAC
8) Pemanas (heater) : 24 V, 88.61 Watt
Gambar 8 Blok Diagram Perancangan Sistem
4.

Dari Gambar 8 dapat dijelaskan fungsi dari
masing-masing blok sebagai berikut :

Pada perancangan sistem ini menggunakan
minsys dari mikrokontroler tipe ATmega 16 karena
fungsinya sudah memenuhi kebutuhan dari sistem
ini, seperti kapasitas memory, ADC, PWM, USB
serial, dll. Berikut adalah rangkaian minimum system
ATmega 16 :

10mH
VCC

3055

TIP

7805

1

3

Vin

+
C5

GND

Gambar 9 Rangkaian Minimum System

VCC

VCC

JP?

1

40

2
3
4

(ADC3)

37

(ADC2)

PA2
PA3

38

(ADC1)

PA1

39

(ADC0)

PA0

(XCK/T0)

PB0
(T1)

PB1
(AIN0/INT2)

PB2
(AIN1/OC0)

7

4

PB3

8

3

9

2

10

1

JP?

U?

VCC

VCC

GND

Downloader

JP?

GND

GND

D3

GND

2

GND

GND

C4

PWR2.5

GND

1nF

+

2

D2

3

GND

Vout

SW-PB

LED

1

J15

D1

VCC

100nF

R2

4K7

100nF

GND

GND

33pF

Crystal

33pF

VCC

GND

L1

ATmega32-16PI

1) Sensor suhu digunakan sebagai pendeteksi
temperature
plant.
Dalam
pembacaan
temperature air ini digunakan sensor LM35
karena sensor ini mampu melakukan pengolahan
yaitu mengubah besaran suhu menjadi besaran
listrik dalam bentuk tegangan. Selain itu output
dari sensor LM35, linear terhadap perubahan
temperature.
2) Keypad digunakan untuk menentukan set point
suhu yang dikehendaki.
3) Mikrokontroler berfungsi sebagai pengolah data
dari sistem. Selain itu mikrokontroler juga
digunakan sebagai pengendali heater berdasarkan
nilai yang diberikan oleh kontrol PID.
4) LCD 16x2 berfungsi sebagai display dari sistem
untuk menampilkan suhu actual dan suhu
setpoint.
5) Driver Heater berfungsi sebagai penggerak
tegangan dan arus yang masuk, sehingga suhu

Perancangan Minimum System
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5.

Perancangan Heater Dan Driver Heater

Pada perancangan sistem ini, dibutuhkan sebuah
heater sebagai aktuator untuk dikontrol pada saat
memanaskan plant. Dimana dalam alat ini penulis
merancang heater sendiri dengan memanfaatkan
resistansi dari kawat nikelin. Setelah melakukan
beberapa percobaan untuk membuat heater dengan
hasil dan daya yang diharapkan. Maka telah
ditentukan bahwa heater pada alat ini menggunakan

kawat nikelin pipih dengan lebar penampang 1 mm,
resistansi 6,5 Ω, panjang 55 cm dan rencananya akan
dialiri dengan sumber 24Vdc 5A, sehingga didapatkan
daya maksimumnya yaitu 88,61 Watt.
Berdasarkan besarnya daya heater diatas, maka
driver heater ini harus mampu dibebani arus sebesar 3,69
A. Maka dapat dirancang rangkaian driver heater sebagai
berikut :

Gambar 11 Respon Plant Terhadap Masukan Berupa
Unit Step [2]
Langkah kedua yang dilakukan adalah
mengambil garis singgung terhadap kurva S guna
mengetahui waktu mati/tunda (L) dan konstanta
waktu (T) sebagai acuan untuk mengitung parameter
PID.

Gambar 12 Respon Plant Berupa Kurva S

Gambar 10 Driver Heater

HEATER

6.

Perancangan PID (Proportional Integral Derivative)

Pada perancangan kontrol PID ini, ada beberapa
tahapan untuk mendapatkan nilai parameter PID, yaitu
dengan tuning menggunakan metode kurva reaksi
Ziegler – Nichols. Dalam perancangan kontroler ini
menggunakan kurva reaksi karena parameter yang diukur
adalah suhu dimana jika menggunakan metode osilasi
maka akan membutuhkan waktu yang lama untuk
mendapatkan respon osilasi yang berkesinambungan,
sehingga diputuskan untuk menggunakan metode kurva
reaksi. Berikut adalah langkah – langkahnya :
Langkah pertama yang dilakukan adalah mengambil
respon dari plant tanpa kontroler dapat diperoleh secara
eksperimental dengan masukan unit step, untuk
mendapatkan nilai L dan T dari kurva reaksi, seperti yang
ditunjukkan dalam gambar dibawah ini.

Berdasarkan hasil perhitungan pada kurva reaksi
diatas sampling yang diambil adalah perubahan suhu
setiap 10 s, maka didapatkan :
h Ӝ2
h 㧿 ៘ Ӝ㧿 h 㧿㧿
Sehingga, didapatkan :
h
(4)
㧿㧿
h Ӝ㧿
h Ӝ䁒 ៘

Setelah mendapatkan nilai Kc maka disubtitusikan
kedalam formula sesuai Tabel 1 :
h Ӝh㧿
(5)
h Ӝh㧿 Ӝ䁒 ៘
h 㧿㧿
h㧿
(6)
h 㧿 Ӝ㧿
h㧿
h
t
(7)
t
ht
Ӝ㧿
h
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Setelah mendapatkan nilai Kc, Ti, dan Td, maka
dapat dihitung nilai parameter PID dengan
mensubtitusikannya ke dalam persamaan (1-3) :
th
h 㧿㧿
h

h

t

㧿

Tabel 2 Hasil Pengujian Sensor Suhu LM35

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

㧿

ht ៘
h t
t
h 㧿㧿
Ӝ㧿
h 㧿៘t

IV.

PENGUJIAN SISTEM

1.

Pengujian LCD
Pengujian rangkaian ini sebatas pengeluaran data
dari mikrokontroler untuk ditampilkan di display LCD
16x2. Sebelumnya program ditulis dengan bahasa C
menggunakan compiler AVR studio.

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 beberapa angka yang terdapat pada
keypad.

Gambar 14 Pengujian keypad
3.

Pengujian Sensor Suhu LM35
Pengujian sensor suhu LM35 ini dilakukan dengan
cara membandingkan hasil pembacaan sensor terhadap
plant dengan termometer digital. Pengujian dilakukan
berdasarkan kenaikan suhu maksimal plant.

Eror (%)
0
0
2,4
0
0
1,7
1,6
1,5
0
0
2,4
1,1
1,7

Hasil pengujian menunjukkan bahwa pembacaan
sensor suhu LM35 masih memiliki error rata – rata 1,7%,
akan tetapi error masih dianggap kecil sehingga sensor
LM35 masih dapat digunakan sebagai sensor suhu.
4.

Gambar 13 Pengujian Rangkaian LCD

Sensor suhu
thermommeter
30
30
35
35
40
41
45
45
50
50
55
56
60
61
65
66
70
70
75
75
80
82
85
86
Error rata – rata

Pengujian Kontrol PID

Pada pengujian ini nilai parameter PID yang sudah
didapatkan dari hasil tuning sebelumnya dimasukkan
kedalam program dan diuji secara langsung terhadap
plant dalam kondisi tanpa beban/ gangguan, hanya
memanaskan plant berupa air sekitar 300 cc dengan
setpoint 37 ºC dan sampling setiap 10 detik.

Gambar 15 Respon Sistem dengan Nilai Kp = 24.8
Ki = 1.03 Dan Kd = 148.8
Berdasarkan respon sistem diatas menunjukkan
bahwa waktu naik (Tr) = 390s, waktu tunda (Td) = 195s ,
waktu puncak (Tp) = 410s, waktu turun (Ts) = 480s ,
maksimal overshoot (Mp) = 1,8% dan Ess = 0.62%.
Grafik diatas juga membuktikan bahwa nilai parameter
PID yang diimplementasikan pada plant sudah berjalan
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dengan baik dan mampu mempertahankan suhu setpoint
37 ºC tetap stabil. Akan tetapi rise timenya masih terlalu
lama sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama
untuk menuju setpoint.
Untuk memperoleh rise time yang lebih cepat, serta
overshoot, dan ess yang kecil maka nilai parameter Kp
diperbesar, Ki tetap dan nilai Kd diperkecil. Berikut
adalah respon sistem pengujian kedua setelah nilai
parameter Kp ditambah serta Kd diturunkan dua kali dari
nilai sebelumnya menjadi Kp = 34.8, Ki = 1.03 Kd =
74.8 :

Gambar 16 Respon Sistem Dengan Nilai Kp = 34.8,
Ki = 1.03 Kd = 74.8

Berdasarkan respon sistem kedua menunjukkan
bahwa waktu naik (Tr) = 310s, waktu tunda (Td) = 155s ,
waktu puncak (Tp) = 360s, waktu turun (Ts) = 400s ,
maksimal overshoot (Mp) = 1,5 %, dan Ess = 0.49%.
Grafik diatas juga membuktikan bahwa nilai parameter
PID yang sudah berjalan dengan baik dan mampu
mempertahankan suhu setpoint 37 ºC tetap stabil. Jika
dibandingkan dengan respon sistem yang pertama, respon
yang kedua ini lebih baik dari segi spesifikasi respon
sistemnya.
Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi maka
dilakukan handtuning untuk menambahkan nilai Kp dan
Ki agar respon sistemnya lebih cepat lagi. Sehingga nilai
parameter PID menjadi Kp = 44.8, Ki = 1.69, Kd = 74.8.

Gambar 16 Respon Sistem Dengan Nilai Kp = 44.8,
Ki = 1.69 Kd = 74.8

Berdasarkan respon sistem kedua menunjukkan
bahwa waktu naik (Tr) = 220s, waktu tunda (Td) = 110s ,
waktu puncak (Tp) = 240s, waktu turun (Ts) = 290s ,
maksimal overshoot (Mp) = 1,5 %, dan Ess = 0.67%.
Grafik diatas juga membuktikan bahwa nilai parameter
PID dengan nilai Kp = 44.8, Ki = 1.69, Kd = 74.8 sudah
berjalan dengan baik dan mampu mempertahankan suhu
setpoint 37 ºC tetap stabil. Dan berdasarkan spesifkasi
respon sistem dengan nilai PID yang ketiga ini lebih baik
dari nilai parameter PID sebelumnya.
5.

Pengujian Sistem

Pengujian sistem secara keseluruhan ini bertujuan
untuk mengetahui apakah alat ini sudah dapat bekerja
sesuai harapan dan layak untuk digunakan di Balai Besar
Inseminasi Buatan.
Pengujian ini dilakukan langsung di laboratorium
Balai Besar Inseminasi Buatan Singosari, Malang
bersama drh. Taufiq.
Tabel 3 Hasil Motilitas Semen Beku Sapi Setelah
Dithawing
Motilitas
No. Suhu
Straw
Hasil
(%)
Straw 1 (Sapi Jenis
1.
Mencair
40 %
Limusin)
Straw 2 (Sapi Jenis
2. 37 ºC
Mencair
40 %
Limusin)
Straw 3 (Sapi Jenis
3.
Mencair
45 %
Fries Holland)
6. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dan menganalisisnya,
maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu :
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1. Nilai parameter PID yang digunakan dalam proses
thawing semen beku sapi adalah Kp=44.8, Ki=1.69
Kd=74.8 dengan spesifikasi respon waktu naik
(Tr)=220s, waktu tunda (Td)=110s, waktu puncak
(Tp)=240s, waktu turun (Ts)=290s, maksimal
overshoot (Mp) =1,5% dan Ess=0,67 %.
2. Hasil tuning PID yaitu Kp = 24.8, Ki = 1.03, Ki =
148.8 dengan metode Ziegler - Nichols kurva
reaksi
masih
belum
sempurna
untuk
diimplementasikan langsung pada plant, akan
tetapi nilai parameter PID tersebut dijadikan acuan
untuk mengubah nilai yang terbaik, dimana nilai
parameter yang terbaik untuk plant tidak jauh dari
hasil tuning yang pertama yaitu Kp = 44.8 , Ki =
1.69 Kd = 74.8.
3. Motilitas semen beku yang dithawing dengan alat
ini masih terjaga dengan baik, dimana setiap semen
yang memiliki presentase sekitar 40%.
5.2 Saran
1. Sebaiknya untuk alat thawing ini bisa diperkecil
lagi dengan menggunakan komponen smd,
sehingga fleksibel dibawa ke lapangan oleh
inseminator.
2. Untuk sistem kontrolnya dapat menggunakan
metode kontrol selain PID.
3. Untuk penggunaan heater sebaiknya tetap
menggunakan heater DC, akan tetapi untuk
penempatannya diusahakan lebih efektif agar
panas pada plant merata mulai awal pemanasan
hingga mencapai setpoint.
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