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ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN 

Ha  : Kelembaban terbaca oleh sensor DHT22 

Hb  : Kelembaban terbaca oleh higrometer 

Ta  : Temperatur terbaca oleh sensor DHT22 

Tb  : Temperatur terbaca oleh termometer 

R1  : Kotak merah 1 gambar 3.6 program LabVIEW  

B1  : Kotak biru 1 gambar 3.5 program Arduino  

LabVIEW : Laboratory virtual instrumentation engineering workbench 

TRIAC : Triode for alternating current 

u(t)  : Keluaran kontroler. 

e(t)  : Error, selisih antara input dan umpan balik. 

U1 dan U2 : Keluaran kontroler dengan nilai konstan, on/off. 

VDC  : Direct current voltage 

VAC  : Alternating current voltage 

PWM  : Pulse-widht modulation 

 

  



vi 

 

 

ABSTRAK 

 Temperatur dan kelembaban merupakan dua parameter utama dalam proses pengeringan. 

Nilai temperatur berpengaruh pada pakaian yang akan dikeringkan karena pakaian memiliki batas 

temperatur tertentu agar terjaga kualitasnya. Oleh karena itu digunakan pengendali on/off agar 

setpoint temperatur yang diinginkan dapat tercapai. Nilai setpoint temperatur diatur berdasarkan 

jenis pakaian yang akan dikeringkan. Proses pengeringan dikendalikan oleh user melalui 

LabVIEW interface yang mana user memberikan input jenis dan jumlah pakaian. Nilai temperatur 

dan kelembaban dibaca oleh sensor DHT22 yang akan ditampilkan pada LabVIEW interface. 

Kemudian, input tersebut akan dikirimkan secara serial ke arduino yang berisi code nilai PWM. 

Nilai PWM 0-255 akan menghasilkan tegangan kendali arduino 0-4,4VDC.  Tegangan kendali 

arduino dikirimkan ke driver AC pada plant air heater sebagai akuator untuk mengatur tegangan 

AC ke heater sehingga keluaran panas dapat diatur. Kemudian, air heater akan off ketika 

kelembaban telah mencapai kondisi kering. Kondisi kering pakaian berbeda-beda karena tidak ada 

nilai pasti bahwa pakaian akan kering di nilai kelembaban tertentu. Kondisi kering tergantung dari 

temperatur, semakin tinggi temperatur pada proses pengeringan tersebut maka nilai 

kelembabannya akan semakin rendah dan antara pakaian yang hendak kering dan telah kering nilai 

kelembabannya cenderung sama sehingga dikombinasikan dengan timer agar pengeringannya 

tercapai. 

 

Kata kunci: LabVIEW, arduino, kondisi kering, bilik pengeringan, temperatur, kelembaban. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang Masalah 

Cahaya matahari di Indonesia dapat bersinar hingga 12 jam per hari sehingga radiasi yang 

dipancarkan oleh matahari sangat tinggi. Indonesia memiliki lautan yang luas sehingga dengan 

panas yang tinggi menyebabkan air laut menguap membuat curah hujan menjadi tinggi. Penguapan 

laut akibat panas yang tinggi menyebabkan udara menjadi lembab. Hal itu karena Indonesia yang 

terletak di khatulistiwa yang jarak antara bumi dan matahari sangat dekat menyebabkan indonesia 

beriklim tropis yang memiliki dua musim yaitu musim penghujan dan kemarau. Kedua musim 

tersebut terjadi persetengah tahun yang mana musim penghujan terjadi pada bulan Oktober hingga 

April sedangkan musim kemarau terjadi pada bulan April hingga Oktober. Namun, prediksi 

tersebut tidak bisa dijadikan acuan lagi karena pemanasan global membuat iklim di indonesia 

menjadi tidak menentu. Iklim yang tidak menentu inilah membuat pengeringan di luar ruangan 

menjadi tidak efisien karena cuaca yang tidak bisa diprediksi, padahal panas matahari di indonesia 

bisa diandalkan untuk mengeringkan pakaian. Masyarakat pun mulai beralih yang dulu 

mengeringkan pakaian dengan cahaya matahari namun kini mulai menggunakan pengering dalam 

ruangan. Pengering pakaian dalam ruangan ini membuat pengeringan lebih efisien karena tidak 

terpengaruh oleh cuaca di luar ruangan. 

Pengering pakaian dalam ruangan menggunakan air heater sebagai penghasil panas. Alat 

pengering pakaian yang digunakan oleh masyarakat masih manual. Pada laundry yang berada di 

jogja, mereka menggunakan pengering pakaian dengan input manual. Temperatur dan waktu 

pengeringan diatur secara manual. Umumnya mereka mengatur temperatur 70-80°C dan waktu 

pengeringan selama 1 jam. Angka-angka tersebut mereka dapat secara kira-kira setelah beberapa 

kali percobaan. Pemilik laundry kurang memperhatikan bagaimana perawatan pakaian yang baik 

dan benar agar tetap terjaga kualitas pakaian yang akan dikeringkan. Pakaian yang dikeringkan 

pun dicampur tanpa memandang jenis dan ketebalan pakaian. Asumsi waktu pengeringan diambil 

berdasarkan keringnya pakaian yang tebal dan besar. Asumsi ini membuat pakaian yang tipis dan 

kecil menjadi tidak terawat. Maka diperlukan alat pengering pakaian dengan sistem pintar agar 

pakaian yang dikeringkan terjaga kualitasnya dan penggunanya menjadi lebih memperhatikan 

bagaimana perawatan ketika mengeringkan pakaian. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana merancang sebuah smart system air heater yang mampu mengeringkan pakaian 

berdasarkan jenis dan jumlah pakaian kemudian akan memberikan peringatan ketika pakaian telah 

kering? 

1.3 Batasan Masalah 

1. Bilik pengering memiliki ukuran 55x90cm hanya mampu menampung pakaian dengan 

ukuran besar seperti kaos t-shirt dengan ukuran 50x60cm sebanyak 3 potong. 

2. Air heater hanya mampu menghasilkan panas di bilik pengeringan hingga temperatur 

50°C 

1.4 Tujuan Penelitian 

Membuat smart system air heater yang mampu mengeringkan pakaian berdasarkan jenis 

dan jumlah pakaian yang akan dikeringkan kemudian memberikan peringatan ketika pakaian telah 

memasuki kondisi kering. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Menambah wawasan mengenai pengoperasian piranti mikrokontroler dan membangun 

suatu inovasi alat yang layak digunakan. 

2. Membantu masyarakat untuk peduli dengan perawatan pakaian. 

3. Menjaga kualitas pakaian yang akan dikeringkan. 

4. Sebagai bahan informasi dan referensi untuk pengembangan bagi penelitian berikutnya. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

Penelitian yang dilakukan oleh Ward Tegrotenhuis dkk[1], membuat Modeling untuk 

merancang pengering pakaian yang mampu menghemat hingga 50% dari energi yang digunakan 

oleh pengering pakaian rumah tangga dengan waktu pengeringan yang sama. Berupa siklus 

pengeringan dari hasil panas buangan yang digunakan kembali sehingga energi yang digunakan 

lebih sedikit. 

Pada penelitian Jing Zhao dkk[2], karakteristik dari elemen pemanas sangat berpengaruh 

terhadap kinerja pengering pakaian. Kondensor diaplikasikan pada pengering pakaian untuk 

meningkatkan perpindahan panas. Parameter seperti tingkat penguapan kelembaban, kadar air dan 

tingkat ekstrasi kelembaban digunakan untuk mencari perbedaan antara ketiga jenis elemen 

pemanas yaitu Positive Temperature Coeficcient (PTC), kawat hambatan dan kawat hambatan 

yang dimodifikasi. Hasilnya, kawat hambatan tidak meningkatkan kinerja pengeringan dan 

efesiensi energi pengering secara signifikan di banding PTC. Kemudian kawat hambatan yang 

dimodifikasi dengan split alumnium mampu meningkatkan penguapan air sehingga mempercepat 

pengeringan. 

Pada penelitian yang dilakukan oleh Jian Qifei dkk[3], meningkatkan performa pengering 

pakaian dengan membuat pipa heat exchanger sebagai pemulih panas. Pemulih panas adalah 

proses pengeringan dengan menggunakan panas buangan sebagai pertukaran panas untuk udara 

panas yang masuk ke wadah pengering. Setelah di lakukan uji coba hasilnya mampu meningkatkan 

penguapan air. Peningkatan temperatur yang memasuki wadah pengering mampu meningkatkan 

perbedaan temperatur antara panas udara kering dan kelembaban pada pakaian sehingga 

mempercepat penguapan dari pakaian basah. Peningkatan performa ini membuat konsumsi listrik 

mampu dikurangi hingga 17%.  
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2.2 Tinjauan Teori 

 Perawatan Pakaian 

Pakaian memiliki jenis yang berbeda-beda sehingga penanganannya juga berbeda-beda. 

Tingkat kerapatan serat kain dan benang yang bervariasi membutuhkan penanganan yang tepat 

karena jika asal-asalan akan merusak pakaian tersebut. Jika mengeringkan di tingkat panas dan 

dalam waktu yang berlebihan maka pakaian akan menjadi kaku dan tidak nyaman untuk di 

kenakan. Juga jika penanganan tidak sesuai maka usia pakaian akan menjadi pendek.  

  

Gambar 2.1 Simbol perawatan pakaian 

Umumnya pakaian memiliki petunjuk penanganan bagaimana perawatan agar kualitasnya 

tetap terjaga. Gambar 2.1 merupakan simbol  label petunjuk perawatan biasanya terletak di bagian 

dalam pakaian yang memberikan informasi kepada pengguna mengenai petunjuk perawatan 

berbentuk simbol. Simbol-simbol tersebut berisi informasi mengenai jenis perawatan yang di 

perbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Simbol-simbol tersebut yaitu washing, bleaching, 

dryin, ironing, dry cleaning[4].  

Simbol-simbol perawatan akan mencantumkan angka sebagai informasi perawatan yang 

benar. Contohnya pada drying akan mencantumkan angka 60°C pada simbol yang artinya pakaian 

direkomendasikan untuk dikeringkan pada temperatur maksimal 60°C. Begitu pula dengan simbol 

lainnya yang mencantumkan angka yang di maksud adalah nilai maksimal yang direkomendasikan 

agar pakaian tersebut terjaga kualitasnya.  

Pakaian memiliki tingkat ketahan panas yang berbeda-beda dan memiliki tingkat panas 

maksimal. Hampir seluruh pakaian mampu dikeringkan hingga 100°C. Contohnya pakaian 

berbahan katun atau menggunakan kain sintetis mampu dipanaskan hingga 120°C. Namun, tingkat 

panas yang di sebutkan tersebut tidak direkomendasikan karena nilai tersebut merupakan titik 

bakar dan jika dipanaskan lebih dari 120°C maka kain tersebut akan terbakar[5]. 
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 Kelembaban Dan Temperatur 

  Temperatur merupakan nilai derajat yang menyatakan tingkat panas atau dingin suatu 

objek. Alat untuk mengukur temperatur adalah termometer. Pada standar internasional satuan dari 

temperatur adalah kelvin. Skala lainnya adalah fahrenheit, reamur dan celcius. Indonesia 

menggunakan satuan temperatur yaitu celcius(°C). Celcius mudah untuk di ketahui perubahanya, 

contohnya air ketika di panaskan hingga 100°C maka air tersebut akan mendidih dan ketika di 

dinginkan hingga 0°C maka air akan membeku. 

Kelembaban adalah konsentrasi uap air di udara. Alat untuk mengukur kelembaban 

menggunakan higrometer. Nilai kelembaban yang digunakan pada penelitian ini menggunakan 

relatif kelembaban atau disingkat dengan RH yang dinyatakan dalam satuan persen(%)[6]. Nilai 

kelembaban relatif diambil dari rasio kelembaban mutlak udara dan jumlah maksimum kandungan 

udara dalam 1 m3 dengan satuan gram. 

RH= 
P(H2O)

P∗(H2O)
 x 100%         (2.1) 

RH   : Kelembaban relatif. 

P(H2O)  : Kelembaban mutlak udara, mengukur kepadatan uap air dalam 1m3 dengan satuan gram. 

P*(H2O): Jumlah maksimum kandungan udara dalam 1 m3 dengan satuan gram. 

 TRIAC 

Rangkaian TRIAC berguna sebagai driver AC. Tegangan kendali dari TCA 785 dan TRIAC 

dipisahkan oleh isolasi optis yaitu opto-triac. Fungsi opto-triac adalah sebagai pengaman antara 

dua sumber tegangan yang berbeda yaitu DC dan AC. 

 

Gambar 2.2 Rangkaian TRIAC 
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Berdasar gambar 2.4 maka cara kerja rangkaian secara singkat yaitu Pin 4 pada opto-triac 

nantinya akan memicu gate TRIAC BT 139. Ketika gate dialiri arus yang cukup maka rangkaian 

T2 dan T1 terhubung, menyebabkan adanya tegangan yang masuk ke beban. Ketika tegangan 

antara T2 dan T1 mendekati nol, maka T2 dan T1 menjadi open circuit kembali. Setelah itu gate 

akan dipicu kembali oleh opto-triac dan begitu seterusnya siklus pemicuannya[7]. 

 Akuator TCA 785 

IC TCA 785 digunakan untuk mengendalikan sudut pemicuan. Tegangan kendali dari 

arduino 0-5V akan dikuatkan menjadi 0-10V. Tegangan yang masuk 0-10V ke TCA 785 

digunakan sebagai penggeser sudut picu.  

 

   

 

Dari gambar 2.5, pin 14 dan 15 akan dihubungkan secara paralel untuk diteruskan agar 

memicu di fasa positif dan negatif sumber[7]. 

 

Gambar 2.3 Rangkaian TCA785 
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 Pengendali On/off 

  Pengendali on/off adalah pengendali yang berubah antara dua posisi secara bergantian. 

Pengendali ini banyak di gunakan pada setrika listrik, sistem kendali temperatur ruangan dan 

kulkas. Pengendali on/off mengatur panas dengan aturan jika temperatur dibawah setpoint maka 

sistem pemanas akan on dan jika temperatur diatas set point maka sistem pemanas akan off. 

  

 

Gambar 2.4 Diagram blok kontroler on/off 

 

u(t)  = U1; e(t)>0          (2.2) 

 = U2; e(t)<0 

u(t)  : Keluaran .kontroler. 

e(t)  : Error, selisih antara masukan dan umpan balik. 

U1 dan U2 : Keluaran kontroler dengan nilai konstan, on/off. 

 

Gambar 2.2 merupakan diagram blok kontrol on/off yang sinyal keluaran U1 dan U2 

berpindah posisi ketika selisih nilai error lebih atau kurang dari 0. Saat error lebih dari 0 maka 

keluarannya U1 atau on dan saat error kurang dari 0 maka keluarannya U2 atau off[8]. Pada 

penelitian ini pengendali on/off digunakan sebagai konsep pengendalian karena kontroler tidak 

terhubung dengan relay sehingga kondisi off dibuat hasil keluaran yang sangat minimal mendekati 

saat air heater off . 
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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.  
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Proses Pengeringan 

Tabel 4.1 Hasil pengeringan dengan smart system 

 

 

Gambar 4.1 Hasil pengeringan “tercapai” untuk kaos t-shirt 

Tabel 4.1 merupakan hasil pengeringan pakaian dengan sistem yang telah dibuat. Hampir 

seluruh hasil proses pengeringan dapat tercapai hingga lampu indikator “selesai” pada LabVIEW 

interface menyala yang berarti selesainya proses pengeringan. Pada gambar 4.1 merupakan hasil 

pengeringan untuk serbet yang mana kering pada menit ke ±50 dari waktu timer menyala ketika 

mencapai setpoint kelembaban yang mana lampu indikator “selesai” akan menyala pada menit ke 

±60. Kemudian untuk pakaian tebal sulit untuk pakaian tersebut kering di karenakan air heater 

yang hanya mampu menghasilkan panas hingga 50°C. Aliran udara panas kurang dapat bergerak 

Jenis 

pakaian 
Jumlah pakaian 

Pakaian yang 

dikeringkan 
Hasil pengeringan 

Waktu keing 

saat timer on 

Tipis Satuan Serbet Tercapai ±15 menit 

Tipis Satuan Kaos dalam Tercapai ±40 menit 

Tipis Banyak 
Serbet dan kaos 

dalam 
Tercapai 

±15menit 

Sedang Satuan Kemeja batik Tercapai ±15 menit 

Sedang Satuan Kaos t-shirt Tercapai ±50 menit 

Sedang Banyak 
Kaos dan kemeja 

batik 
Tercapai 

±30 menit 

Tebal Satuan Jeans Tercapai ±30 menit 

Tebal Satuan Handuk Tidak tercapai - 

Tebal Banyak Jeans dan handuk Tidak tercapai - 
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keseluruh bilik pengeringan khususnya untuk pakaian yang tebal dan berukuran besar. Letak air 

heater yang hanya berada pada satu sisi bilik membuat pengeringannya tidak merata. Pakaian yang 

kering umumnya hanya pada bagian yang terkena udara panas secara langsung sedangkan pada 

sisi lainnya cenderung lebih lama.  

 

 

Gambar 4.2 Letak air heater 

Contohnya pada gambar 4.2 pada handuk yang mana pengeringannya hingga 4 jam, dalam 

waktu 4 jam hanya sisi yang terkena udara panas secara langsung saja yang kering sedangkan di 

sisi yang berlawanan masih cenderung basah. Hal ini lah yang membuat proses pengeringan 

menjadi lama karena tidak meratanya udara panas pada bilik pengeringan. Jika udara panas pada 

bilik pengeringan dapat merata maka proses pengeringan ini akan lebih cepat hingga setengah dari 

waktu yang dibutuhkan kain untuk kering pada pengambilan data di penelitian ini.  
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Gambar 4.3 Error pembacaan kelembaban dan temperatur 

 Gambar 4.3 merupakan salah satu proses pengeringan yaitu pengeringan kaos dan kemeja 

pada mode “sedang” dan “banyak”. Hasilnya adalah ketika timer telah berjalan hingga 19 menit 

tiba-tiba terjadi error pembacaan oleh sensor sehingga timer menghitung ulang dari 0 kembali. 

Namun setelah itu proses pengeringan dapat berjalan normal kembali hingga selesai. Hasil ini 

membuat pengeringannya menjadi kurang ideal sehingga diperlukan program yang bisa menahan 

waktu agar tidak mengulang dari awal ketika terjadi error. Jika pengeringan telah berjalan lama 

namun tiba-tiba terjadi error maka pengeringannya akan memakan waktu yang sangat lama. 

4.2 Faktor Perbedaan Nilai Kelembaban Kondisi Kering Dan Waktu Proses Pengeringan 

 Perbandingan Kondisi Kering Dengan Berbeda Kandungan Air 

Gambar 4.4 Perbandingan data dengan berbeda kandungan air 
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Gambar 4.4 merupakan perbandingan hasil pengeringan dengan menggunakan pakaian 

yang sama namun berbeda kandungan air yang diberikan pada pakaian tersebut. Hasilnya adalah 

nilai kelembabannya tidak mengalami perubahan dan cenderung sama diantara nilai 31-28%. 

Kandungan air bukan menjadi faktor mengubah nilai kelembaban untuk kondisi kering, melainkan 

hanya perbedaan masalah waktu pengeringan. Semakin banyak kandungan air pada pakaian maka 

waktu pengeringannya akan semakin lama pula. 

  Perbandingan Kondisi Kering Dengan Berbeda Jenis Kain 

 

Gambar 4.5 Perbandingan data dengan berbeda pakaian 

Gambar 4.5 adalah perbandingan data untuk pengeringan pakaian menggunakan setpoint 

temperatur yang sama di 45°C. Pakaian yang dijadikan perbandingan adalah 3 kain berbeda yang 

termasuk dalam mode jenis pakaian yaitu serbet(tipis), kaos t-shirt(sedang) dan jeans(tebal). 

Setiap kain yang akan dikeringkan diberikan air sebanyak 1 liter. Hasil pengeringannya adalah 

pakaian kering saat di nilai kelembaban yang berdekatan yaitu antara 26-23%. Kemudian 

ketebalan pakaian mempengaruhi waktu pengeringan dimana semakin tebal pakaian maka waktu 

pengeringannya akan semakin lama.  
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 Perbandingan Kondisi Kering Dengan Berbeda Temperatur 

 

Gambar 4.6 Perbandingan data dengan berbeda temperatur   

Gambar 4.6 merupakan hasil pengeringan dengan berbeda nilai setpoint temperatur. 

Namun pada perbandingan data ini menggunakan jenis pakaian yang berbeda. Pada 40°C untuk 

mengeringkan kain serbet, 45°C mengeringkan untuk kaos t-shirt dan 50°C untuk mengeringkan 

jeans dengan seluruhnya diberikan air sebanyak 1L. Seperti penjelasan di sub bab 4.2.1 bahwa 

ketebalan kain tidak terlalu mempengaruhi perubahan nilai kelembaban. Hasilnya adalah pada 

setpoint 40°C nilai kelembaban saat kondisi kering berada di nilai 39-37%, sedangkan pada 

setpoint 45°C berada di nilai 31-29% dan pada 50°C berada di nilai 26-25%. Hasil ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai temperatur maka kelembabannya akan semakin rendah 

pula. Kemudian untuk serbet dan t-shirt jika diberikan air sebanyak 1L sudah membuat pakaian 

tersebut basah total hingga ke bagian jahitan dan lekukan yang dapat membuat pengeringan 

menjadi lama. Sedangkan untuk pakaian tebal, kandungan air sebanyak 1L tidak membuat pakaian 

tersebut basah total yang membuat waktu pengeringannya cenderung lebih cepat pada 

perbandingan ini. 

  



22 

 

4.3 Perbandingan Konsumsi Listik 

Tabel 4.2 Perbandingan daya tiap mode 

Mode jenis Mode jumlah 
Hasil tanpa 

pengendali 

Hasil dengan 

pengendali 
Selisih hasil 

Tipis Satuan 0,25 kwh 0,23 kwh 9% 

Tipis Banyak 0,6 kwh 0,54 kwh 11% 

Sedang Satuan 0,75 kwh 0,69 kwh 9% 

Sedang Banyak 1,18 kwh 1,17 kwh 0,9% 

Tebal Satuan 1,18 kwh 1,13 kwh 4% 

Tebal Banyak - - - 

 

 Pada tabel 4.2 merupakan hasil perbandingan daya yang digunakan antara plant air heater 

yang diberikan pengendali dan tanpa pengendali. Hasilnya adalah konsumsi energi dapat dikurangi 

hingga mencapai 11%. Namun penghematan energi tersebut mendapatkan hasil yang positif 

karena adanya keterbatasan dalam penelitan ini yang menyebabkan terlihat efektif. Udara panas 

yang tidak menyebar keseluruh bilik pengeringan membuat waktu pengeringannya kurang lebih 

sama antara pengeringan dengan pengendali dan tanpa pengendali. Khusus untuk penelitian ini 

dengan waktu pengeringan yang relatif sama dan adanya pengendali membuat konsumsi energi 

menjadi efektif. 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Hasil dari penelitian pada tugas akhir ini didapat kesimpulan bahwa: 

1. Smart system pada penelitian ini dapat di gunakan untuk pengeringan pakaian. Pakaian 

dengan jenis “tipis” dan “sedang” dapat tercapai hingga pengeringan selesai. Namun untuk 

jenis “tebal” tidak dapat tercapai karena aliran udara yang tidak merata keseluruh bilik 

pengeringan. Jika aliran udara dapat merata keseluruh ruangan bilik maka sangat mungkin 

untuk pakaian dengan jenis “tebal” untuk kering bahkan untuk jenis “tipis” dan “sedang” 

pengeringannya dapat lebih cepat. Kemudian timer masih terdapat kendala ketika terjadi 

error saat timer telah berjalan yang membuat timer mengulang kembali perhitungannya 

sehingga dapat membuat pengeringannya menjadi lama. 

2. Nilai Kelembaban tidak hanya membaca kelembaban pada pakaian yang hendak 

dikeringkan namun panas juga berperan besar dalam perubahan kelembaban. Pengambilan 

data pada penelitian ini menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai temperatur maka 

kelembaban akan semakin rendah. Sehingga dengan pengendali on/off pembacaan 

kelembaban menjadi kurang akurat karena nilai temperatur nya berosilasi. Ketika air 

heater off maka temperatur akan turun sehingga membuat kelembaban menjadi naik dan 

saat air heater on maka panas akan naik kemudian kelembaban akan turun.  

3. Sensor tidak bisa membaca perubahan kecil kelembaban pada pakaian antara pakaian yang 

hendak kering dan telah kering. Ketidakmampuan membaca perubahan kelembaban pada 

pakaian pada tahap hendak kering menuju kering kemungkinan dikarenakan beberapa 

faktor. Bilik pengeringan yang memiliki bahan tipis dan tidak menghantarkan panas dari 

air heater. Kemudian desain biliknya yang membuat udara panas serta penguapan bisa 

keluar dari segala arah sehinggga hasil pembacaan kelembaban kurang akurat pada 

perubahan kecil. Hal ini karena desain dan bahan bilik pengering pada penelitian di rancang 

agar mudah untuk di pindahkan sehingga di gunakan bahan yang ringan dan mudah di lipat. 
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5.2 Saran  

Saran untukk penelitian selanjutnya dari dasil dari penelitian pada tugas akhir ini adalah: 

1. Gunakan pengendali yang mampu menjaga temperatur agar tetap konstan pada nilai yang 

diinginkan sehingga nilai kelembaban lebih akurat pada pembacaan kelembaban 

mengingat temperatur berperan besar pada perubahan nilai kelembaban. 

2. Desain bilik pengeringan dibuat agar udara panas dari air heater bisa merata ke tiap 

sudutnya dan dibuat agar pembuangan udara nya pada satu tempat sehingga pembacaan 

dari sensor lebih akurat. 

3. Buat program untuk timer agar tidak menghitung ulang ketika terjadi error sehingga proses 

pengeringannya menjadi lebih tepat. 

4. Buat lah sistem pengendalian secara nirkabel dan dapat mengendalikan lebih dari 1 plant 

air heater sehingga pengujiannya lebih cepat karena pengujian untuk proses pengeringan 

memakan waktu yang sangat lama. 
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