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BAB 3  

METODOLOGI 

3.1 Perancangan Hardware 

  

 

Gambar 3.1 Diagram  hardware 

Gambar 3.1 merupakan gambar diagram hardware yang digunakan pada penelitian ini. PC 

menggunakan software LabVIEW sebagai interface untuk monitoring proses pengeringan yang 

terhubung serial dengan arduino. Arduino berisi program untuk read sensor DHT22 yang akan di 

tampilkan pada LabVIEW interface dan program untuk set nilai PWM berdasarkan input yang 

telah dipilih oleh user dari LabVIEW interface.  Nilai PWM tersebut akan mengatur tegangan 

kendali arduino ke akuator di plant air heater. Akuator di plant air heater untuk mengatur 

tegangan AC ke air heater sehingga panasnya bisa dikendalikan. Sensor DHT22 akan membaca 

temperatur dan kelembaban pada bilik pengeringan yang nilainya akan ditampilkan pada 

LabVIEW interface. 

Tabel 3.1 Konfigurasi pin pada arduino 

Konfigurasi pin 

Pin komponen Pin arduino 

DHT22  

• Data 12 

Driver AC plant Air 

heater 

11 (PWM) 

Supply komponen  

• VDC 5VDC 

• Ground GND 
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 Tabel 3.1 menunjukkan konfigurasi komponen yang terhubung dengan arduino. Pin data 

sensor DHT22 terhubung dengan pin 12, driver AC terhubung pada pin 11. 

3.2 Perancangan Software 

 Gambaran Umum Sistem 

 

Gambar 3.2 Diagram kendali 

Gambar 3.2 Perancangan smart air heater sistem closed loop. Input akan menentukan 

setpoint untuk temperatur dan kelembaban. Sistem kendali yang di gunakan yaitu pengendali 

on/off. Kemudian akuator akan mengirimkan tegangan kendali ke plant air heater untuk mengatur 

temperatur dan kelembaban yang diinginkan. Temperatur dan kelembaban dibaca oleh sensor yang 

kemudian feedback untuk mengetahui error apakah nilainya telah mencapai setpoint.  

 

 

Gambar 3.3 LabVIEW Interface pengendalian air heater 
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Gambar 3.4 Flowchart proses pengeringan 
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  Gambar 3.3 adalah LabVIEW interfce dan gambar 3.4 merupakan flowchart proses 

pengeringan. Grafik pada LabVIEW interface untuk melihat perubahan nilai pada temperatur dan 

kelembaban, garis merah adalah temperatur dan garis biru adalah kelembaban. Ada 2 input yaitu 

mode jenis dan mode jumlah, mode jenis untuk input jenis pakaian berdasarkan jenis pakaian yang 

akan dikeringkan dan mode jumlah berupa jumlah pakaian yang akan dikeringkan. Lampu “mulai” 

adalah indikator bahwa proses pengeringan sedang berlangsung dan lampu “selesai” merupakan 

indikator bahwa pakaian telah kering atau proses pengeringan telah usai. Timer adalah penghitung 

waktu proses pengeringan saat mencapai nilai setpoint kelembaban. 

proses kerja proses pengeringan smart air heater, yaitu: 

1. User memasukkan pakaian yang akan dikeringkan kedalam bilik pengering dan 

menyalakan air heater. 

2. User akan memberikan input jenis dan jumlah pakaian yang akan di keringkan 

berdasarkan input yang telah disediakan pada LabVIEW interface. 

3. Setpoint nilai PWM untuk air heater, setpoint temperatur dan setpoint kelembaban diatur 

secara otomatis berdasarkan input yang telah diberikan oleh user. 

4. Grafik akan menampilkan proses pengeringan berupa nilai temperatur dan kelembaban. 

5. Air heater on atau menghasilkan panas tinggi berdasarkan input yang berikan kemudian 

akan off atau menghasilkan panas paling rendah jika telah melebihi setpoint temperatur. 

6. Jika kelembaban telah mencapai nilai setpoint maka timer akan menyala. 

7. Jika timer telah mencapai waktu yang telah di set maka air heater diatur agar 

menghasilkan panas paling rendah. 

8. Saat timer telah mencapai waktu yang telah set maka lampu indikator “selesai” akan 

menyala dan peringatan dengan bunyi akan diberikan yang tandanya proses pengeringan 

telah selesai. 
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 Program 

 

Gambar 3.5 Program LabVIEW 

 

Gambar 3.6 Program arduino     
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 Gambar 3.5 dan gambar 3.6 merupakan program proses pengeringan yang terhubung serial 

antara LabVIEW dan arduino. R1(kotak merah 1 gambar 3.5 program LabVIEW) merupakan 

program untuk menampilkan pembacaan dari temperatur dan kelembaban yang di read dari 

arduino pada B1(kotak biru 1 gambar 3.6 program arduino). R2 merupakan program input untuk 

jenis dan jumlah pakaian. Input tersebut berisi angka untuk mengganti case structure pada R3, R4 

dan R5. R3 merupakan case structure untuk setpoint temperatur yang berisi program write ke 

arduino untuk mengganti case structure pada R4. R4 akan write B2 yang berisi program untuk 

mengirimkan tegangan kendali berdasarkan nilai PWM yang mana nilai PWM 255 panas paling 

rendah dan nilai PWM 0 adalah panas tertinggi. Jika setpoint temperatur melebihi nilai yang 

diinginkan maka R4 yang berupa case structure akan berganti dan akan write arduino menjadi 

nilai PWM 255 yang mana arduino akan mengiriminkan tegangan kendali 5VDC yang membuat 

air heater menghasilkan panas yang paling rendah. Kemudian jika kurang dari nilai setpoint maka 

case structure nya akan berganti ke angka lain berdasarkan kombinasi input. Kemudian R5 

merupakan program untuk setpoint kelembaban yang akan mengganti case structure waktu 

pengeringan pada R6. Bila nilai kelembaban kurang dari sama dengan nilai setpoint maka timer 

akan menyala. Jika timer telah mencapai waktu yang telah di set maka akan merubah case 

structure pada R4 untuk di pilih case yang membuat air heater menghasilkan panas paling rendah. 

3.3 Pengujian Air Heater Dan Mode Pengeringan 

Pengujian dengan open loop mengecek keakuratan dari sensor DHT22 dibandingkan dengan 

termometer higrometer digital dan mencari tegangan kendali untuk driver ac air heater yang cocok 

digunakan untuk mode pengeringan dengan sistem pengendali on/off. PWM akan diatur untuk 

menghasilkan tegangan kendali arduino 0-5VDC, arduino yang digunakan pada penelitian ini 

hanya mengahasilkan tegangan output 0-4.4V. Prinsip kerja dari driver AC pada air heater adalah 

sebagai akuator yang jika di berikan tegangan kendali maka akan tegangan AC ke air heater akan 

berganti. 

Tabel 3.2 Data pengeringan berdasarkan input tegangan 

Nilai 
PWM 

VDC 

arduino 

VAC 

air 

heater 

Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

Ta Tb Ha Hb Ta Tb Ha Hb Ta Tb Ha Hb 

255 4.4 54 31 31 44 45 32 31 45 45 32 31 44 47 

229 4 78 35 34 41 43 34 33 42 45 34 34 38 40 

172 3 125 41 39 30 33 41 39 30 34 42 39 26 27 

115 2 167 50 47 22 19 46 44 25 25 49 46 19 19 

57 1 197 51 48 21 19 52 48 21 19 51 49 18 18 

0 0 207 52 50 20 21 51 50 20 19 53 50 20 21 
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Pengambilan data pada tabel 3.2 dilakukan selama 20 menit per pengambilan data agar 

didapatkan panas yang steady. Pengambilan data tersebut tanpa ada pakaian yang di gantung dalam 

bilik pengering. Selisih nilai temperatur antara DHT22 dibandingkan dengan termometer digital 

yaitu yang selisihnya 2-3°C dan hampir seluruh selisih derajatnya berada dibawah dari nilai 

termometer. Kemudian untuk selisih nilai kelembaban kurang lebih 2-3% yang nilai nya bervariasi 

ketika keadaan dingin maka pembacaan akan meleset dibawah nilai higrometer dan ketika panas 

pembacaan kelembaban nya tidak terlalu berbeda dengan pembacaan pada DHT22. Maka untuk 

mencapai akurasi yang lebih baik untuk pembacaan temperatur, DHT22 diprogram untuk 

mengurangi 2°C guna memperbaiki pembacaan temperatur dan untuk kelembaban tidak ada 

perbaikan akurasi karena fokus penelitian ini pada temperatur yang tinggi dan perbedaan nilai 

kelembaban tidak terlalu jauh hanya sekitar 1%. 

Tabel 3.3 Mode pengeringan  

Mode 
Nilai PWM Vout arduino T° set point 

Jenis pakaian Jumlah pakaian 

Tipis Satuan 120 2 VDC 40°C 

Tipis Banyak 100 1.6 VDC 40°C 

Sedang Satuan 80 1.3 VDC 45°C 

Sedang Banyak 50 0.8 VDC 45°C 

Tebal Satuan 30 0.4 VDC 50°C 

Tebal Banyak 0 0 VDC 50°C 

 

Tabel 3.3 adalah klasifikasi input untuk mode pengeringan pakaian. Mode tersebut dibuat 

berdasarkan spesifikasi dari air heater yang di gunakan dalam penelitian ini hanya mampu 

mengeluarkan panas mencapai 50°C dan limitasi dari bilik pengeringan. Set point temperatur pada 

mode tebal yang jenis kainnya tebal dan ukuran yang besar adalah 50°C sehingga pakaiannya cepat 

kering. Berdasarkan tabel 3.2 maka input tegangan ke akuator dipilih sesuai dengan yang mampu 

mengangkat panas hingga mencapai setpoint temperatur pada masing-masing mode. Pada mode 

“tipis” dan “satuan” yang setpoint temperatur ada di nilai 40°C maka input driver AC sebesar 2V 

karena di pengujian sebelum terbukti mampu mengangkat panas disekitar nilai 45-50°C. 

Mengingat pengambilan data pada tabel 3.2 tanpa pakaian yang dikeringkan maka untuk mencapai 

nilai setpoint yang diingikan maka di butuhkan kekuatan panas yang sesuai atau lebih tinggi. Mode 

jumlah di semua jenis pakaian akan di turunkan  tegangan kendalinya dengan tujuan agar panas 

lebih cepat naik mencapai setpoint temperatur karena pakaian yang akan dikeringkan lebih dari 

satu yang kemungkinan membuat temperaturnya akan lebih lama untuk naik. 
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3.4 Pengujian Kondisi Kering 

Pengujian kondisi kering untuk mencari nilai kelembaban saat pakaian telah kering 

sehingga sistem dapat bekerja otomatis dengan kondisi kering sebagai parameter selesainya proses 

pengeringan.  

Tabel 3.4 Pengujian untuk menentukan setpoint kelembaban dan waktu timer 

Mode jenis 

kain 

Mode  

jumlah kain 
Pakaian 

Uji 1 

kondisi 

kering 

Waktu 

kondisi 

kering 

Uji 2 

kondisi 

kering 

Waktu 

kondisi 

kering 

Tipis Satuan Serbet 31-27% 6 menit 32-31% 15 menit 

Tipis Satuan Kaos dalam 31-29% 37 menit 31-28% 15 menit 

Tipis Banyak 
Serbet dan 

kaos dalam 
31-27% 53 menit 31-29% 37 menit 

Sedang Satuan Kaos t-shirt 25-22% 63 menit 25-22% 52 menit 

Sedang Satuan 
Kemeja 

batik 
25-24% 25 menit 25-23% 26 menit 

Sedang Banyak 

Kaos t-shirt 

dan kemeja 

batik 

25-23% 70 menit 25-22% 124 menit 

Tebal Satuan 
Celana 

jeans 
23-20% 32 menit 23-20% 54 menit 

Tebal Satuan Handuk - - - - 

Tebal Banyak 
Jeans dan 

handuk 
- - - - 

 

Tabel 3.4 merupakan pengujian untuk menentukan waktu yang di butuhkan timer untuk 

menyala ketika nilai kelembaban telah mencapai setpoint kelembaban. Nilai kelembaban untuk 

kondisi kering tiap pengambilan data sangat bervariatif namun tiap mode yang sama memiliki nilai 

kelembaban yang berdekatan. Seperti pada mode “tipis” yang mana rentang nilai kelembabannya 

sekitar 31-27%  dan juga pada mode “sedang” yang rentang nilai kelembabannya ada di nilai 25-

22%. Pada mode “tebal” pengeringannya tidak ideal karena memakan waktu yang sangat lama, 

hal ini karena pengeringan yang tidak merata. Udara panas yang dihasilkan oleh air heater tidak 

merata keseluruh bagian bilik sehingga pakaian yang kering hanya di sisi yang terkena udara panas 

secara langsung sedangkan pada sisi sebaliknya cenderung lama kering karena udara panasnya 

tidak langsung mengenai pakaian. Pada pengeringan handuk yang memakan waktu hingga 4 jam 

namun masih saja tetap basah, bagian yang kering hanya di sisi yang terkena udara panas 

sedangkan di sisi sebaliknya masih basah sehingga dengan spesifikasi yang di gunakan pada 

penelitian ini sangat kurang ideal untuk pakaian dengan mode “tebal”.  
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Gambar 3.7 Hasil pengeringan 

 Gambar 3.7 merupakan hasil pengeringan yang menunjukkan adanya rentang nilai 

kelembaban karena hasil pembacaannya berosilasi. Nilai berosilasi ini disebabkan oleh pengendali 

on/off jika air heater on maka temperatur akan naik kemudian nilai kelembaban akan turun dan 

sebaliknya saat air heater off maka temperatur naik dan kelembaban akan menurun. Inilah yang 

membuat ada rentang nilai kondisi kering pada tabel 3.4. 

Tabel 3.5 Klasifikasi timer 

Mode jenis Mode jumlah Setpoint kelembaban Waktu timer 

Tipis Satuan 31% 30 menit 

Tipis Banyak 31% 60 menit 

Sedang Satuan 25% 60 menit 

Sedang Banyak 25% 120 menit 

Tebal Satuan 23% 60 menit 

Tebal Banyak 23% - 

  

 Tabel 3.5 adalah tabel untuk penentuan waktu timer dan setpoint kelembaban berdasarkan 

pengujian yang telah dilakukan sebelumnya dari tabel 3.4. Timer berfungsi untuk meng-off kan 

sistem dan memberikan peringatan berupa suara yang menunjukkan bahwa pengeringan telah 

selesai.  

  


