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ABSTRAK 

 

Rumput laut atau alga merupakan hasil pembudidayaan petani di pesisir pantai yang 

akan diolah kembali menjadi bahan pangan, letak rumput laut harus berada pada 

lautan dengan ombak yang tenang dan suhu yang relatif sejuk. Nilai jual dari rumput 

laut ini tergolong tinggi dikarenakan periode 2014 sampai 2017 terjadi kenaikan 

volume hasil dari tiap petani rumput laut di tiap daerah di Indonesia sebesar 

29,53%, dan pada tahun 2017 menyentuh angka 52.034 ton atau naik sebesar 

80,20%  (BKMP, 2018). Sebelum dapat digunakan, rumput laut terlebih dahulu 

dikeringkan agar kadar air yang terkandung didalamnya berkurang. Banyak dari 

petani rumput laut menggunakan metode konvensional pada proses pengeringannya 

yaitu dengan dijemur yang memakan waktu lama serta bergantung pada cuaca. 

Maka dari itu diperlukan suatu alat yang digunakan untuk mengeringkan rumput 

laut agar mempercepat dan mempermudah petani dalam proses pengeringan rumput 

laut ini.  Dengan menggunakan kompor sebagai sumber panas dan juga Load Cell 

untuk menimbang otomatis diharapkan dapat mempermudah proses pengeringan 

ini. Pada penelitian sebelumnya, proses pengeringan dilakukan dengan menimbang 

rumput laut yang telah di keringkan secara manual dengan mengeluarkan rumput 

laut dari alat pengering dan menimbangnya. Dengan menggunakan alat ini, rumput 

laut dapat ditimbang secara otomatis tanpa harus mengeluarkannya. Dengan nilai 

Calibration Factor sebesar 350 didapatkan pembacaan optimal Load Cell dan nilai 

rata – rata suhu sebesar 52,4 °C didapatkan pengurangan berat sebesar 350 g selama 

90 menit proses berjalan. 

 

Kata Kunci: Rumput Laut, Pengering Otomatis, Arduino Uno, Load Cell. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada periode 2014-2017 Volume rumput laut yang dihasilkan setiap 

provinsi di Indonesia  rata-rata naik sebesar 29,53 % pertahun. Total lalulintas 

rumput laut tahun 2017 mencapai 52.034.702 Kg atau meningkat sebesar 80,20 % 

dibandingkan tahun 2016. Berdasarkan data BKIPM (2018) terlihat bahwa jenis 

produk rumput laut yang dilalulintaskan tahun 2017 sebagai besar merupakan 

produk rumput laut kering, yaitu mencapai 99,86 %, sementara sisanya terdiri dari 

rumput laut basah, bibit rumput laut dan rumput laut olahan. (BKMP, 2018). 

Proses penjemuran rumput laut di bawah sinar matahari selama 2 – 3 hari 

dengan memakai alas daun kelapa, atau terpal. Rumput laut dikatakan sudah kering 

jika telah kelihatan kaku dan butiran garam sudah menempel di permukaan rumput 

laut, dengan kandungan kadar air 31 – 35 % untuk Euchema (Anggadiredja dkk., 

2006; Indriani dan Suminarsih, 2005). Pengeringan bertujuan untuk menurunkan 

kadar air bahan sesuai dengan yang dipersyaratkan. Hasil pengeringan rumput laut 

secara umum dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan cara menggunakan 

alat pengering oven dan secara alami dengan menjemur di bawah sinar matahari. 

Yang murah dan praktis adalah dengan cara dijemur dengan sinar matahari. 

Walaupun cara ini memiliki kekurangan antara lain proses pengeringan memakan 

waktu cukup lama, membutuhkan area yang cukup luas, dan proses pengeringan 

tidak berlangsung baik pada musim penghujan, namun cara ini tetap menjadi 

pilihan para petani terutama didaerah pedesaan karena cara ini tidak perlu biaya 

untuk bayar daya listrik seperti yang diperlukan pada cara oven.  
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Adapun alat pengering rumput laut yang ada dipasaran berkapasitas besar 

dan bertenaga listrik yang cocok digunakan oleh industri pengolahan rumput laut. 

Misalnya Salwoko dkk. (2004) telah mengembangkan teknologi pengeringan 

rumput laut menggunakan oven tipe lemari (cabinet dryer). Alat ini berkapasitas 40 

kg, dan mampu mengeringkan rumput laut hingga kadar air 25 % dalam waktu 6 

jam, dengan daya listrik 1000 Watt. Walaupun alat pengering ini dapat bekerja 

dengan baik, namun sulit dijangkau oleh petani, karena harganya mahal, dan 

memerlukan daya listrik untuk operasinya. (Dr. Ir. I Surata Wayan, 2012). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, rumusan masalah dalam 

pengerjaan Tugas Akhir ini adalah :  

1. Bagaimana merancang dan membangun pengering rumput laut menggunakan 

kompor gas sebagai sumber panas ? 

2. Bagaimana mengontrol suhu pada alat pengering rumput laut ? 

3. Bagaimana cara mengetahui persentase sisa berat pada rumput laut ? 

4. Bagaimana mengetahui persentase berat yang berkurang selama proses pada 

rumput laut ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam pembuatan dan perancangan alat ini, terdapat beberapa batasan 

masalah, antara lain :  

1. Menggunakan sensor suhu dan kelembaban 

2. Rumput laut yang dikeringkan adalah rumput laut jenis Eucheuma Cottoni 
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  yang sudah dicuci. 

3. Mikrokontroler yang digunakan adalah Arduino Uno. 

4. Ukuran dimensi Panjang, lebar dan tinggi yang digunakan pada alat tersebut 

adalah 100 cm x 100 cm x 150 cm.  

5. Tidak menghiraukan kondisi saat listrik padam, maka sistem harus memulai 

kondisi dari awal. 

 

1.4 Tujuan 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, tujuan dalam pengerjaan Tugas 

Akhir ini adalah :  

1. Dapat merancang dan membangun pengering rumput laut menggunakan 

kompor gas sebagai sumber panas. 

2. Dapat mengontrol suhu agar tetap stabil. 

3. Dapat  mengetahui berat pada rumput laut. 

4. Dapat mengetahui presentase berat yang berkurang selama proses. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang pendahuluan dari Tugas Akhir yang 

membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan sistematika penulisan. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskan tentang teori yang mendukung dalam pengerjakan 

Tugas Akhir yang meliputi Metode Pengeringan Rumput Laut, Kadar Air Rumput 

Laut, Arduino Uno, Sensor Suhu dan Kelembaban, Servo, Sensor Load Cell, Modul 

Amplfier HX711, LCD, Pemantik Kompor, dan yang terakhir Fan AC, . 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan sistem yang 

membahas mengenai perancangan sistem, penjelasan pembacaan berat oleh sensor 

Load Cell, proses pengeringan, dan yang terakhir proses pengiriman data dan 

keseluruhan cara kerja sistem. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil keseluruhan kerja sistem dari 

pembacaan suhu oleh sensor suhu, pembacaan berat oleh sensor Load Cell, proses 

pengeringan, dan yang terakhir proses pengiriman data dan keseluruhan cara kerja 

sistem. Data hasil percobaan akan disajikan dalam bentuk tabel untuk 

mempermudah analisa 

 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari rumusan 

masalah diantaranya hasil pembacaan sensor Load Cell, persentase pengurangan 

berat rumput laut dan suhu optimalnya dan beberapa saran yang bermanfaat dalam 

pengembangan lebih lanjut dari Tugas Akhir ini
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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Metode Pengeringan Rumput Laut 

Menurut (Naim Muhammad 1, 2018) Pengeringan merupakan kegiatan 

yang penting artinya dalam pengawetan bahan atau untuk tujuan industri 

pengolahan hasil pertanian. Metode pengeringan secara umum dilakukan dengan 

dua cara yaitu pengeringan secara alami (nature drying) dan pengeringan buatan 

(artificial d1ying). Pengeringan alami merupakan metode pengeringan yang 

memanfaatkan energi matahari sebagai energi pengeringnya. Pengeringan ini 

biasanya dilakukan dengan cara menjemur bahan di bawah terik cahaya matahari 

dimana umumnya penjemuran ini dilakukan diatas jemuran yang terbuat dari 

berbagai bahan padat.  

2.2 Kadar Air Rumput Laut 

Menurut (Naim Muhammad 1, 2018) Kandungan Uap Air adalah 

presentase kadar kekeringan rumput laut atau biasa disebut kadar air. Presentase 

kadar air sangat dipengaruhi pada saat penanganan pasca panen yaitu pada saat 

penjemuran. Persentase Kandungan Uap Air idealnya 25% s/d maksimum 36% 

dengan asumsi lama penjemuran mencapai 3-7 hari tergantung dari cuaca dan fisik 

rumput laut. 

Beberapa indikasi umum apabila rumput laut telah mencapai kekeringan 

yang optimum: 

1. Mengeluarkan garam pada thallus-thallus nya. 
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2. Perubahan bentuk dan warna. Warna bening seperti botol menjadi pucat keriput 

dan mengecil. 

3. Susut yang mencapai 1:10 atau 1:12 artinya 1000 kg rumput laut basah yang 

baru dipanen menjadi 100 kg rumput laut kering dengan kadar ideal.  

Untuk mengetahui nilai kadar air yang keluar pada rumput laut dilakukan 

berdasarkan perbedaan sampel rumput laut sebelum dan sesudah pengeringan. 

Sampel sebanyak (a - b) gram dipanaskan dalam oven pada suhu (x)°C selama 

beberapa jam sampai beratnya konstan  lalu ditimbang. Kadar air dihitung dengan 

menggunakan rumus sebagai berikut :  

Kadar air  =
(𝑎−𝑏)

𝑎
 𝑥 100 %...........................................(2.1) 

Keterangan : 

a = bobot awal sampel rumput laut (gram) 

b = bobot akhir sampel rumput laut (gram) 

Data dari hasil uji coba penelitian sebelumnya sebagai Tabel 2.1 berikut : 

Tabel 2. 1 Hasil Pembacaan Kadar Air  

 

Berat 

awal 

(gram) 

Waktu 

(menit) 

Suhu 

rata - 

rata 

(°C) 

Berat 

(gram) 

Kadar air 

keluar (%) 

Kadar air 

sisa (%) 

2000 

0 80°C 2000 0.00% 100.00% 

15 80°C 1850 7.50% 92.50% 

30 80°C 1500 25.00% 75.00% 

45 80°C 1100 45.00% 55.00% 

60 80°C 850 57.50% 42.50% 

75 80°C 550 72.50% 27.50% 

100 80°C 210 89.50% 10.50% 

 

(Sumber: Naim Muhammad 1) 

 

Berdasarkan Tabel 2.1, data ini dapat disimpulkan bahwa hubungan kadar 

air dengan sensor kelembaban dan suhu adalah kondisi suhu yang panas / tinggi 
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untuk mengangkat kadar air yang berada di dalam rumput laut dari proses 

pengangkatan kadar air melalui sistem pemanasan pada alat pengering, sumber 

pamanasan menggunakan kompor dari proses pemanasan akan menimbulkan 

kelembaban pada alat pengering, kelembaban yang timbul pada alat pengering 

dihasilkan dari kadar air yang berda di dalam rumput laut, dari proses system 

tersebut mendapatkan nilai suhu, kelembaban dan kadar air. 

Nilai suhu  maksimal (80ºC) kodisi nilai suhu maksimal berfungsi untuk 

membuka pintu sirkulasi udara supaya dapat membuang lembab yang ada pada alat 

pengering, dan nilai kelembaban minimal (40%) kondisi nilai suhu minimal 

berfungsi untuk menutup pintu sirkulasi udara supaya memdapatkan nilai suhu 

yang tinggi dan mengangkat sisa kadar air yang berada pada rumput laut dan jika 

nilai kelembaban sama dengan 35% makan pintu sirkulasi udara akan membuka 

terus karena tingkat kekeringan kadar air  pada rumput laut sudah ideal. 

2.3 Arduino Uno 

Menurut (Dwi Deni Yudhistira 1, 2012) Arduino adalah platform 

pembuatan prototype elektronik yang bersifat open-source hardware yang 

berdasarkan pada perangkat keras dan perangkat lunak yang fleksibel dan mudah 

digunakan. Arduino board biasanya memiliki sebuah chip dasar mikrokontroler 

Atmel AVR ATmega8 berikut turunannya. Shield adalah sebuah papan yang dapat 

dipasang diatas Arduino board untuk menambah kemampuan dari Arduino board. 

Bahasa pemrograman Arduino adalah Bahasa perograman yang umum digunakan 

untuk membuat perangkat lunak yang ditanamkan pada Arduino board. Bahasa 

pemrograman Arduino mirip dengan bahasa pemrograman C++. Arduino bisa 

dilihat pada Gambar 2.1 dibawah ini. 
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 Gambar 2.1 Arduino Uno 

(Sumber: www.Google.com) 

 

2.4 Sensor Suhu Dan Kelembaban 

Menurut (Noviriyadi, 2013) Kelembaban udara menggambarkan 

kandungan uap air di udara yang dapat dinyatakan sebagai kelembaban mutlak, 

kelembaban nisbi (relatif) maupun defisit tekanan uap air. DHT adalah sensor 

digital yang dapat mengukur suhu dan kelembaban diudara sekitarnya. Sensor ini 

sangat baik serta fitur kalibrasi yang sangat akurat.  

Sensor mendeteksi sesuatu, maka module ini menyertakan koefisien 

tersebut dalam kalkulasinya, DHT ini termasuk sensor yang memiliki kualitas 

terbaik, dinilai dari respon, pembacaan data yang cepat, dan kemampuan anti-

interference. Ukuran yang kecil, dan dengan transmisi sinyal hingga 20meter, 

dengan spesifikasi: Supply Voltage: +5 V, Temperature range : 65-70o C error of 

±2o, Humidity : 20-90% RH ± 5% RH error, dengan sesifikasi digital interfacing 

system. Sensor dapat dilihat pada Gambar 2.2 dibawah ini. 

 

Gambar 2.2 DHT 22 

(Sumber: Digiwarestore.com) 
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2.5 Servo 

Menurut (Simanjuntak, 2008) adalah sebuah motor DC dengan sistem 

umpan balik tertutup dimana posisi rotor motor servonya akan diinformasikan 

kembali ke rangkaian kontrol yang ada didalam motor servo. Motor ini terdiri dari 

sebuah motor DC, serangkaian gear, potensiometer, dan rangkaian kontrol. 

Potensiometer berfungsi untuk menentukan batas sudut dari putaran servo. 

Sedangkan sudut dari sumbu motor servo diatur berdasarkan lebar pulsa yang 

dikirim melalui kaki sinyal dari kabel motor servo. Servo bisa dilihat pada Gambar 

2.3 dibawah ini. 

 

       Gambar 2.3 Servo 

(Sumber: Ebay) 

 

2.6 Sensor Load Cell 

Load Cell yaitu alat yang  digunakan untuk menghasilkan sinyal listrik 

yang besarnya berbanding lurus dengan gaya yang diukur. Load Cell banyak 

digunakan pada timbangan elektronik, dimana Load Cell menggunakan prinsip 

tekanan yang memanfaakan sensor strain gauge. Load Cell atau sel beban adalah 

sensor yang terdiri dari sebuah strain gauge atau lebih, yang ditempelkan pada 

batang berbahan logam yang berbentuk cincin. Jumlah strain gauge dalam sebuah 

Load Cell bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Secara umum Load Cell digunakan 
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untuk menghitung massa dari suatu benda. Sebuah sensor Load Cell tersusun dari 

beberapa konduktor, strain gauge , dan jembatan wheatstone (Nuryanto, 2015).  

bisa dilihat pada Gambar 2.4 dibawah.  

 

Gambar 2.4 Load Cell 

(Sumber: Jsumo.com) 

 

2.7 Modul Amplfier HX711 

Modul HX711 merupakan modul amplfier yang biasa digunakan dalam 

rangkaian timbangan digital sebagai modul konversi sinyal analog ke digital pada 

Load Cell . 

 

Gambar 2.5 Modul Amplfier HX711  

(Sumber: Udvabony.com) 

 

Pada Gambar 2.5 Modul Amplfier HX711 memiliki presisi tinggi 24 ADC 

high gain input yang didesain untuk berbagai sensor berjenis Bridge . Dengan dua 

channel A dan B ( fix gain 32) yang  berkomunikasi secara multiplex. modul ini 

dapat di program untuk gain 128 atau 64 (20 mV atau 40 mV). Prinsip kerja dari 

modul HX711 ini yaitu sebagai penguat tegangan pada Load Cell pada saat Load 
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Cell bekerja. HX711 presisi 24-bit analog to digital converter (ADC) (Khakim, 

2015). 

2.8 LCD 

LCD (Liquid Crystal Display) adalah suatu jenis media tampil yang 

menggunakan kristal cair sebagai penampil utama. LCD sudah digunakan 

diberbagai bidang misalnya alat-alat elektronik seperti televisi, kalkulator atau pun 

layar komputer. Fitur LCD 16x2 mempunyai fitur yang disajikan dalam LCD ini 

adalah terdiri dari 16 karakter dan 2 baris, mempunyai 192 karakter tersimpan, 

terdapat karakter generator terprogram, dapat dialamati dengan mode 4 bit dan 8 

bit, dan dilengkapi dengan back light. Gambar LCD bisa dilihat pada Gambar 2.6 

dibawah ini. 

 

Gambar 2.6 LCD 16x2 

(Sumber: Tokopedia.com) 

 

2.9 Rumput Laut Euchuma Cottoni 

Rumput laut ini adalah rumput laut yang paling sering digunakan di dalam 

kegiatan budidaya, karena rumput laut ini mudah didapat dan mudah untuk 

dibudidayakan. Rumput laut ini memiliki pertumbuhan yang sangat cepat dan tahan 

terhadap perubahan suhu dan salinitas. Teknik budidaya E. cottonii yang paling 

umum di indonesia adalah emnggunakan metode Long Line. Pada metode ini, 

media yang digunakan adalah tali panjang yang dibentangkan dan kemudian bibit - 

bibit rumput laut diikat di sepanjang tali tersebut dan kemudian dibiarkan tumbuh. 
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Bibit tersebut diikat dengan kuat agar tidak terlepas ketika terkena pergerakan air 

seperti gelombang ataupun arus. Selain dengan metode di atas, di Indonesia dikenal 

pula pembudidayaan rumput laut dengan metode penanaman dasar dan metode 

rakit. Dimana pada metode penanaman dasar rumput laut ditanamkan secara 

terbenam di dasar perairan. Sedangkan pada metode rakit, bibit rumput laut 

diikatkan pada rakit yang mengapung dan dibiarkan tumbuh. 

 

Gambar 2.7 Rumput Laut Eucheuma Cottoni 

(Sumber: Bisnisukm.com) 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian dalam pengerjaan tugas akhir ini meliputi studi literatur 

dan percobaan. Studi literatur dilakukan untuk mencari referensi atau informasi dari 

berbagai buku, jurnal, dan artikel yang terkait dengan penelitian antara lain: Load 

Cell, pemrograman Arduino IDE, contoh data rumput laut, Pembuatan Alat, dan 

Percobaan suhu dan kelembaban.  

Supply Daya DHT 22 Load Cell

Servo 

Controller

Valve Gas

HX711

Pemantik

LCDRelay

Kipas AC

Input Data

Aktuator

 

       Gambar 3.1 Blok Diagram 

         (Sumber: Olahan Sendiri) 

 

Pada Gambar 3.1 Tiap–tiap dari blok diagram sistem 

dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Input pada Arduino Uno: 

 

a. Sensor DHT : berfungsi untuk mengetahui suhu 

b. Tombol : Berfungsi untuk menghidupkan alat pengering 

c. Power Supply 12v : berfungsi untuk sumber tegangan. 

d. Load Cell : Untuk mengukur berat. 
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2. Output pada Arduino Uno: 

 

a. LCD (Display) : Sebagai monitor suhu dan kelembaban. 

b. Buzzer : Sebagai alarm 

c. Fan : Sebagai alat untuk ventilasi udara. 

d. Kompor : Berfunsi untuk memberikan elemen panas kepada alat pengering 

 

3.2    Desain Mekanisme 

Penjelasan  pada Gambar 3.2 dibawah untuk sensor kelembaban dan suhu 

akan disimpan di tengah agar mendapatkan nilai suhu yang ideal, kipas sebagai 

sirkulasi udar untuk servo  berfungsi sebagai pengatur buka tutup sirkulasi udara, 

pematik dan valve disimpan dibawah yang di kontrol oleh relay, pematik untuk 

menyalakan elmen panas, valve sebagai kontrol untuk menyalurkan gas dari tabung 

LPG ke kompor. 

 

 

Gambar 3.2 Desain Tampak Depan 

       (Sumber: Olahan Sendiri) 
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3.3    Perancangan Hardware 

Tugas akhir ini menggunakan beberapa perangkat yang berguna untuk 

mendukung keseluruhan sistem pengering rumput laut, perangkat yang digunakan 

dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.3 Perancangan Hardware Pengering Rumput Laut 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Gambar 3.4 merupakan keseluruhan komponen yang digunakan pada 

alat pengering rumput laut ini. Pada bagian input terdapat 2 sensor yaitu DHT22 

dan Load Cell untuk membaca nilai suhu dan berat yang akan digunakan sebagai 

parameter dalam proses pengeringan rumput laut. Nilai parameter suhu dan berat 

sudah terpenuhi, ditandai dengan kenaikan suhu serta pengurangan berat rumput 

laut maka akan menyalakan kipas untuk mendinginkan serta membuang suhu panas 

berlebih dan juga mematikan valve gas serta menyalakan servo untuk membuka 

ventilasi kipas untuk mempercepat proses pendinginan dalam sistem ini. 
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Tabel 3.1 Pin Perangkat ke Arduino 

NO KOMPONEN 
PINOUT 

Digital Analog 

1 DHT 22 D2 - 

2 Load Cell - A0,A1 

3 Pemantik  D9 - 

4 Valve D7 - 

5 Buzzer  D8 - 

6 Servo D3 - 

7 Kipas D5 - 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Tabel 3.1 merupakan penggunaan pin yang terhubung ke arduino, apabila 

nilai suhu sudah mencapai batas minimum maka akan dilanjutkan proses 

pengeringannya dengan menyalakan kembali valve dan menutup ventilasi serta 

mematikan kipas. Apabila valve sudah terbuka, beberapa detik kemudian pemantik 

akan aktif untuk membuat percikan api yang menyalakan kompor. Saat proses 

berjalan, apabila nilai berat yang di inputkan sudah terpenuhi ditandai dengan 

pengurangan berat rumput laut yang sudah sesuai dengan input berat pengurangan 

maka keseluruhan sistem akan mati untuk mengakhiri proses pengeringan rumput 

laut ini.    
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3.4    Flowchart keseluruhan sistem 

Flowchart dari keseluruhan sistem ini dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Start

Pemantik ON 

Valve ON

Sirkulasi udara tutup

 Berat

Suhu < Set Suhu

Input Set Suhu

Input Berat Berkurang

Input Minimum Suhu

Benar

Salah

Suhu > Minimum Suhu

Pemantik OFF

Valve OFF

Sirkulasi udara buka

Fan ON

  

Berat >= Berat 

Berkurang

Pemantik OFF

Valve OFF

Stop
Suhu

Benar

Benar

Salah

Salah
 

Gambar 3.5 Flowchart Program 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

Pada sistem pengering rumput laut ini ada beberapa bagian, mulai dari 

input sensor, proses data, sampai keluaran aktuator. Start untuk memulai 

selanjutnya input set suhu, berat, minumum suhu. Selanjutnya pemantik,valve on 

pintu tutup. Baca nilai berat jika  berat lebih dari sama dengan set berat makas 

mematikan sistem, jika nilai berat kurang dari sama dengan set berat maka 

membaca kondisi suhu. Jika suhu kurang dari set suhu maka kembali baca nilai 

berat, jika suhu lebih dari set suhu mematikan pemantik,valve, pintu buka kips 
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menyala. Selanjutnya baca kondisi suhu minimum jika suhu lebih dari minimum 

suhu melakukan mematikan pemantik,valve, pintu buka kips menyala, namun 

kondisi suhu minimum jika suhu kurang dari minimum suhu melakukan 

pemantik,valve on pintu tutup. 

 

3.5    Perancangan Alat 

Perangkat – perangkat mekanik yang digunakan pada sistem pengering ini 

akan dijelaskan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Kompor Gas dan Pemantik Elektrik 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

Pada Gambar 3.6 merupakan sumber dari pemanas sistem pengering ini. 

Kompor ini akan menyala untuk menghasilkan sumber panas sistem pengering, 

dimana pemantik juga akan menyala untuk menghasilkan api dan menyalakan 

kompor ini.  

Gambar 3.7 Solenoid Valve Pengatur Gas 

(Sumber: Olahan Sendiri) 
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Pada Gambar 3.7 merupakan valve yang akan mengatur aliran gas ke 

kompor. Jika suhu melebihi batas dari set suhu maka valve ini akan tertutup untuk 

memutus aliran gas ke kompor hingga suhu didalam sistem turun.  

Apabila suhu didalam sistem sudah berkurang mencapai nilai minimal set 

suhu, maka valve ini akan membuka gas ke kompor, pemantik akan menyalakan 

kompor yang akan digunakan untuk memanaskan rumput lautnya. 

Gambar 3.8 Penempatan DHT22 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

Pada Gambar 3.8 DHT22 sensor ini berguna untuk membaca nilai suhu 

apakah sudah sesuai dengan nilai set suhu maupun nilai minimal set suhu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 Peletakan Motor Servo 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

Pada Gambar 3.9 servo ini berguna untuk membuka dan menutup sirkulasi 

udara. Servo terhubung dengan as besi yang terkait dengan ventilasi. Penggunaan 

servo ini penting untuk menjaga kestabilan nilai suhu selama proses pemanasan. 
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Gambar 3.10 Penempatan Fan Pendinginan 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Gambar 3.10 merupakan kipas yang digunakan untuk membuang 

suhu panas berlebih pada saat proses pengeringan rumput laut sedang berlangsung. 

Kipas ini berlokasi dibawah ventilasi tepat saat ventilasi membuka maka kipas ini 

akan menyala untuk membuang suhu panas agar lebih cepat tersirkulasi. 

Kipas ini tidak kalah pentingnya dikarenakan untuk membuang suhu udara 

panas agar proses pengeringan lebih cepat selesai. Apabila suhu panas tidak 

dibuang dengan kipas ini maka akan memakan waktu lebih lama dikarenakan harus 

menunggu secara alami dari panas ini turun. Dengan kipas ini maka proses 

pengeringan akan lebih cepat selesai dikarenakan suhu berlebih dalam sistem lebih 

cepat terbuang. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.11 Lokasi Load Cell dan HX711 

(Sumber: Olahan Sendiri) 
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Pada Gambar 3.11 Load Cell berguna untuk menimbang rumput laut 

secara otomatis. Nilai dari Load Cell  ini yang akan menentukan apakah proses 

pengeringan bisa selesai atau tidak. 

Jika nilai yang dihasilkan Load Cell sudah memenuhi dari nilai yang di 

masukkan untuk berat berkurang dari rumput laut. Maka sistem akan berhenti dan 

mengakhiri proses pengeringan. 

 

3.6     Langkah Pengujian Sistem 

Untuk menyatakan sebuah sistem ini telah berhasil berjalan atau bekerja 

dengan baik maka akan dilakukan pengujian terhadap setiap perangkat yang akan 

digunakan.  

 

3.7.1 Pengujian Sensor Suhu dan Kelembaban 

Sensor suhu dan kelembaban juga akan diuji apakah sensor dapat 

berfungsi dengan baik kapan tidak. Sensor akan diuji dengan cara melakukan 

pengukuran suhu menggunakan Infrared Thermometer. Infrared Thermometer alat 

bantu yang berfungsi dapat mengukur nilai suhu. Apabila hasil dari  sensor tersebut 

mendapatkan nilai yang sama maka sensor sudah bisa bekerja dengan baik.  

 

3.7.2 Pengujian Pada Sistem Pengeringan 

Pengujian sistem pengeringan akan diuji tingkat kekeringannya terhadap 

rumput laut,  rumput laut yang dikeringkan rumput laut yang sudah dicuci kemudian 

disimpan didalam alat pengering, untuk proses pada alat pengering jika suhu sama 
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dengan set suhu maka pintu akan membuka untuk membuang kelembaban yang ada 

didalam alat pengering, nilai suhu jika kurang dari nilai set minimal suhu maka 

pintu akan menutup untuk mengangkat kadar air yang berada di rumput laut, dan 

jika nilai berat rumput laut sama dengan nilai set berat makan pintu akan membuka 

terus karena tingkat kekeringan kadar air  pada rumput laut sudah ideal , jika pintu 

tidak menutup menandakan bahwa rumput laut sudah siap diambil. 

 

3.7.3 Pengujian Pembacaan Berat 

Pengujian untuk mengetahui nilai berat dari rumput laut apakah sudah 

sesuai dengan timbangan konvensional atau tidak. Pengujian dilakukan dengan 

melakukan kalibrasi terlebih dahulu, lalu menaruh beban pada Load Cell apakah 

sudah sesuai dengan timbangan konvensional atau belum. Kalibrasi dilakukan 

dengan menentukan Calibration Factor dengan cara menaikkan maupun 

menurunkan nilainya agar hasil pembacaan Load Cell sesuai dengan timbangan 

konvensional. Data percobaan kalibrasi disertakan dalam tabel sehingga dapat 

memudahkan analisa.  
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BAB IV  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini, penulis akan menguraikan dan menjelaskan beberapa hasil 

pengujian dari penelitian Tugas Akhir ini. Hasil tersebut meliputi pengujian – 

pengujian yang telah dilakukan sebelumnya dan dengan perbandingan data dari 

berbagai sumber pengujian. Dilanjutkan dengan pembahasan dari pengujian yang 

telah dilakukan dengan melihat dari berbagai metode penelitian yang telah 

digunakan. Adapun langkah – langkah pengujian yang dilakukan terdiri dari 

beberapa bagian, yaitu sebagai berikut; 

a. Pengujian sensor suhu dan kelembaban. 

b. Pengujian pada sistem pengeringan.  

c. Pengujian pembacaan berat. 

d. Pengujian keseluruhan. 

 

4.1. Pengujian sensor DHT 22 

4.1.1. Tujuan 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk mengetahui kondisi sensor 

bekerja dengan optimal dalam melakukan pembacaan suhu, serta digunakan 

sebagai parameter dalam pembacaan pengurangan berat rumput laut selama proses 

pengeringan berlangsung. 
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4.1.2. Alat dan Bahan 

Bahan yang dibutuhkan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a. Arduino UNO. 

b. Software Arduino IDE. 

c. Sensor DHT22. 

d. Infrared Thermometer. 

    

4.1.3. Prosedur Pengujian 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam melakukan pengujian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Membuat program yang akan membaca suhu dari DHT22. 

b. Mengompile dan upload program kedalam Arduino UNO. 

c. Menjalankan Serial Plotter pada Arduino IDE. 

d. Mengamati suhu yang muncul dengan dibandingkan dengan Infrared 

Thermometer apakah sesuai atau tidak. 

 

4.1.4. Hasil Pengujian 

Program yang digunakan merupakan Arduino IDE untuk menguji nilai 

pembacaan DHT22. 
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Gambar 4.1 Code Arduino DHT22 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

Pada Gambar 4.1 merupakan Code yang digunakan untuk mengambil data 

dari sensor DHT 22, pembacaan data ini akan dibandingkan dengan hasil 

pembacaan sensor Infrared Thermometer. 

Gambar 4.2 Pembacaan sensor DHT22 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Gambar 4.2 merupakan hasil pembacaan sensor DHT22 yang sudah 

diambil dan ditampilkan di LCD. Data ini dibandingkan dengan pembacaan 

Infrared Thermometer. Hasil pembacaan ini akan dibandingkan dengan Infrared 
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Thermometer guna mengetahui akurasi data yang dihasilkan dari sensor ini apakah 

sesuai dengan pembacaan Infrared Thermometer atau tidak. 

Pembacaan suhu sangat penting dikarenakan suhu yang berlebih akan 

mengakibatkan pemanasan yang tidak merata pada rumput laut. Jika pemanasan 

tidak merata maka rumput laut akan kering di satu sisi terlebih dahulu dan di sisi 

lain rumput laut masih masah sehingga pengeringannya menjadi kurang optimal. 

Gambar 4.3 Hasil Pembacaan Suhu dengan Infrared Thermometer 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Gambar 4.3 Menunjukkan hasil pembacaan sensor DHT22 sesuai 

dengan pembacaan pada Infrared Thermometer. Hal ini ditunjang dengan data pada 

Tabel 4.1 berikut; 

 Tabel 4. 1 Perbandingan DHT dan Infrared Thermometer 

No Waktu DHT22 
Infrared 

Thermometer 
Selisih 

1 Detik ke-1 32 33 1% 

2 Detik ke-3 32 33 1% 

3 Detik ke-5 33 33 0% 

4 Detik ke-7 33 33 0% 
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No Waktu DHT22 
Infrared 

Thermometer 
Selisih 

5 Detik ke-9 34 35 1% 

6 Detik ke-11 34 35 1% 

7 Detik ke-12 35 35 0% 

8 Detik ke-15 35 35 0% 

9 Detik ke-17 36 36 0% 

10 Detik ke-19 36 37 1% 

11 Detik ke-21 37 37 0% 

12 Detik ke-23 37 37 0% 

13 Detik ke-25 38 38 0% 

14 Detik ke-27 38 38 0% 

15 Detik ke-29 39 38 -1% 

16 Detik ke-31 39 39 0% 

17 Detik ke-33 40 40 0% 

18 Detik ke-35 40 41 1% 

19 Detik ke-37 41 41 0% 

20 Detik ke-39 41 41 0% 

21 Detik ke-41 42 41 -1% 

22 Detik ke-43 42 42 0% 

23 Detik ke-45 43 43 0% 

24 Detik ke-47 43 43 0% 

25 Detik ke-49 44 44 0% 

26 Detik ke-51 44 44 0% 

27 Detik ke-53 45 45 0% 

28 Detik ke-55 45 46 1% 

29 Detik ke-57 46 46 0% 

30 Detik ke-59 46 47 1% 

Rata – rata 

  
  0.20% 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Tabel 4.1 Pembacaan dilakukan tiap 2 detik sekali, dengan 

menggunakan kompor sebagai sumber panas pada saat pengambilan data. Suhu 

mengalami kenaikan hingga 46 °C pada DHT dan terbaca 47 °C pada Infrared 

Thermometer. Pada 30 data yang tersaji pada tabel, dapat diketahui bahwa tingkat 

akurasi antara DHT22 dan Infrared Thermometer dalam mengukur suhu memiliki 

keakuratan yang tinggi ditunjukkan dengan nilai rata-rata selisih 0,2%. 
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4.2. Pengujian Sistem Pengeringan  

4.2.1. Tujuan 

Pengujian dari proses ini adalah untuk mengurangi kadar air yang terdapat 

pada rumput laut. Proses dimulai dengan menempatkan rumput laut pada wadah 

penimbang dan memberikan nilai target suhu dimana kompor akan memanaskan 

sistem hingga target suhu dan berhenti untuk mengeluarkan panas berlebih hingga 

batas yang ditentukan. 

 

4.4.2. Alat dan Bahan 

Alat dan bahan yang dibutuhkan dalam pengujian ini adalah sebagai 

berikut : 

a. Kompor gas. 

b. Regulator gas. 

c. Solenoid valve. 

d. Servo. 

e. Kipas AC. 

f. Tabung gas LPG. 

g. Sensor DHT22. 

 

4.2.3. Prosedur Pengujian 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam melakukan pengujian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Menempatkan rumput laut dalam wadah pengujian. 
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b. Mengatur suhu target sistem. 

c. Mengatur persen pengurangan berat rumput laut. 

d. Mengatur suhu minimum saat proses pendinginan. 

 

4.2.4. Hasil Pengujian 

Pengujian dilakukan dengan memasukkan nilai suhu awal yang akan 

digunakan sebagai parameter dimana kompor harus menyala hingga suhu tersebut 

terpenuhi. Saat sudah terpenuhi, maka kompor yang dikendalikan aliran gasnya 

oleh solenoid valve akan mati dan servo akan membuka tutup kipas lalu kipas akan 

berputar hingga suhu turun menuju parameter suhu pendinginan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Tampilan Awal Input Set Suhu 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

 

Pada Gambar 4.4 Sistem akan meminta nilai set suhu awal yang akan 

digunakan sebagai parameter kompor menyala. Solenoid valve akan aktif dan 
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kompor akan menyala hingga suhu mencapai nilai 50 °C sesuai dengan input set 

suhu. Saat sudah mencapai nilai tersebut solenoid valve akan mati dan menutup 

aliran gas. 

Saat solenoid valve menutup akan terjadi proses pendinginan, selama gas 

menutup dan kompor mati suhu didalam sistem akan diturunkan dengan bantuan 

kipas dan juga ventilasi yang terbuka oleh servo.  

Gambar 4.5 Tampilan Input Berat 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

 

Pada Gambar 4.5 Merupakan parameter yang digunakan untuk 

berhentinya sistem. Saat nilai rumput laut sudah berkurang sebanyak 35% maka 

sistem akan berhenti. Pembacaan berat ini akan dihitung berdasarkan rumus pada 

bab 2.1 mengenai pengeringan rumput laut  : 

Kadar air  =
(𝑎−𝑏)

𝑎
 𝑥 100 % …………………………...………..(2.1) 

Keterangan : 

 a = bobot awal sampel rumput laut (gram) 

 b = bobot akhir sampel rumput laut (gram) 
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Gambar 4.6 Tampilan Input Minimal Suhu 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Gambar 4.6 Nilai minimal suhu akan dimasukkan sebagai nilai 

bawah dari kondisi sistem dimana proses pendinginan berakhir. Pada saat suhu 

mencapai nilai yang telah diberikan, maka proses pendinginan akan berakhir 

ditandai dengan penutup kipas akan tertutup, kipas akan berhenti, solenoid valve 

pengatur gas akan terbuka kembali dan pemantik akan aktif untuk memulai proses 

pemanasan hingga berat berkurang sesuai dengan inputan berat diawal. 
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Gambar 4.7 Rumput Laut Eucheuma Cottoni 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Gambar 4.7 merupakan rumput laut yang akan digunakan pada 

proses pengeringan. Rumput laut ini harus dikeringkan terlebih dahulu untuk 

membuang kadar air yang terkandung didalamnya agar mudah diproses lebih lanjut. 

Kondisi rumput laut ini masih basah dan empuk dengan berat pada proses pengujian 

sebesar 1 Kg (1000 g). 

Dengan menjaga sistem agar tetap di batas suhu yang diinginkan, berat 

rumput laut akan berangsur – angsur berkurang seiring dengan waktu yang terus 

berjalan mengikuti pengurangan berat dari rumput laut tersebut. Pada percobaan ini 

dilakukan percobaan dengan suhu 50, 55, dan 60 °C dan batas bawah suhu 40, 45, 

50 °C, dengan 35 % berat berkurang. Data hasil pengurangan berat dapat dilihat 

pada Tabel 4.2 berikut : 
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Tabel 4.2 Pengurangan Berat dengan Suhu 50 °C 

No Waktu Suhu °C Berat gram 

Berat 

Berkurang 

gram 

1 Menit ke – 5 34 1002 0 

2 Menit ke – 10 38 1002 0 

3 Menit ke – 15 42 992 10.02 

4 Menit ke – 20 46 982 20.04 

5 Menit ke – 25 50 982 20.04 

6 Menit ke – 30 48 971.9 30.06 

7 Menit ke – 35 44 961.9 40.08 

8 Menit ke – 40 41 951.9 50.1 

9 Menit ke – 45 42 941.9 60.12 

10 Menit ke – 50 44 931.9 70.14 

11 Menit ke – 55 47 921.8 80.16 

12 Menit ke – 60 50 911.8 90.18 

13 Menit ke – 65 49 901.8 100.2 

14 Menit ke – 70 48 891.8 110.22 

15 Menit ke – 75 46 881.8 120.24 

16 Menit ke – 80 43 871.7 130.26 

17 Menit ke – 85 40 861.7 140.28 

18 Menit ke – 90 42 851.7 150.3 

19 Menit ke – 95 45 841.7 160.32 

20 Menit ke – 100 48 831.7 170.34 

21 Menit ke – 105 50 811.6 190.38 

22 Menit ke – 110 48 791.6 210.42 

23 Menit ke – 115 47 771.5 230.46 

24 Menit ke – 120 45 751.5 250.5 

25 Menit ke – 125 43 731.5 270.54 

26 Menit ke – 130 40 721.4 280.56 

27 Menit ke – 135 42 711.4 290.58 

28 Menit ke – 140 44 691.4 310.62 

29 Menit ke – 145 47 671.3 330.66 

30 Menit ke – 150 49 651.3 350.7 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas didapatkan data pengurangan berat rumput 

laut dengan total 35% selama 150 menit (2,5 Jam) dengan nilai rata – rata suhu 

sebesar 44.73 °C. Sisa berat yang terbuang berupa uap air yang akan dibuang 
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melalui kipas pembuangan selama proses pendinginan. Pendinginan dilakukan 

apabila suhu ruang alat pengering sudah mencapai set suhu awal dan akan berhenti 

sesuai dengan set suhu minimum pada proses pendinginan. 

Tabel 4.3 Pengurangan Berat dengan Suhu 55 °C 

No Waktu Suhu °C Berat gram 

Berat 

Berkurang 

gram 

1 Menit ke – 5 34 1002 0 

2 Menit ke – 9 38 1002 0 

3 Menit ke – 13 42 992 10.02 

4 Menit ke – 17 46 982 20.04 

5 Menit ke – 20 50 971.9 30.06 

6 Menit ke – 24 53 961.9 40.08 

7 Menit ke – 28 55 951.9 50.1 

8 Menit ke – 32 54 941.9 60.12 

9 Menit ke – 36 52 931.9 70.14 

10 Menit ke – 40 50 921.8 80.16 

11 Menit ke – 44 48 911.8 90.18 

12 Menit ke – 48 46 901.8 100.2 

13 Menit ke – 52 45 881.8 120.24 

14 Menit ke – 56 47 871.7 130.26 

15 Menit ke – 60 48 861.7 140.28 

16 Menit ke – 64 50 851.7 150.3 

17 Menit ke – 68 52 831.7 170.34 

18 Menit ke – 72 54 821.6 180.36 

19 Menit ke – 76 54 811.6 190.38 

20 Menit ke – 80 51 801.6 200.4 

21 Menit ke – 84 49 791.6 210.42 

22 Menit ke – 88 48 781.6 220.44 

23 Menit ke – 92 45 751.5 250.5 

24 Menit ke – 96 47 731.5 270.54 

25 Menit ke – 100 48 711.4 290.58 

26 Menit ke – 104 50 701.4 300.6 

27 Menit ke – 108 51 691.4 310.62 

28 Menit ke – 112 52 671.3 330.66 

29 Menit ke – 116 52 661.28 340.72 
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No Waktu Suhu °C Berat gram 

Berat 

Berkurang 

gram 

30 Menit ke – 120 53 651.3 350.7 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Berdasarkan Tabel 4.3 diatas didapatkan data pengurangan berat rumput 

laut dengan total 35% selama 120 menit (2 Jam) dengan nilai rata – rata suhu 

sebesar 48.8 °C. Sisa berat yang terbuang berupa uap air yang akan dibuang melalui 

kipas pembuangan selama proses pendinginan. Pendinginan dilakukan apabila suhu 

ruang alat pengering sudah mencapai set suhu awal dan akan berhenti sesuai dengan 

set suhu minimum pada proses pendinginan. 

Tabel 4.4 Pengurangan Berat dengan Suhu 60 °C 

No Waktu Suhu °C Berat gram 

Berat 

Berkurang 

gram 

1 Menit ke – 5 34 1002 0 

2 Menit ke – 8 37 1002 0 

3 Menit ke – 11 41 992 10.02 

4 Menit ke – 14 45 982 20.04 

5 Menit ke – 17 47 971.9 30.06 

6 Menit ke – 20 53 961.9 40.08 

7 Menit ke – 23 58 951.9 50.1 

8 Menit ke – 26 60 941.9 60.12 

9 Menit ke – 29 58 931.9 70.14 

10 Menit ke – 32 56 921.8 80.16 

11 Menit ke – 35 54 911.8 90.18 

12 Menit ke – 38 51 901.8 100.2 

13 Menit ke – 41 53 881.8 
120.24 

 

14 Menit ke – 44 55 871.7 130.26 

15 Menit ke – 47 58 861.7 140.28 

16 Menit ke – 50 60 851.7 150.3 

17 Menit ke – 53 58 831.7 170.34 

18 Menit ke – 56 56 821.6 180.36 

19 Menit ke – 59 55 811.6 190.38 
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No Waktu Suhu °C Berat gram 

Berat 

Berkurang 

gram 

20 Menit ke – 62 52 801.6 200.4 

21 Menit ke – 65 50 791.6 210.42 

22 Menit ke – 68 53 781.6 220.44 

23 Menit ke – 71 54 751.5 250.5 

24 Menit ke – 74 47 731.5 270.54 

25 Menit ke – 77 48 711.4 290.58 

26 Menit ke – 79 51 701.4 300.6 

27 Menit ke – 82 54 691.4 310.62 

28 Menit ke – 85 56 671.3 330.66 

29 Menit ke – 88 58 661.28 340.72 

30 Menit ke – 90 60 651.3 350.7 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Berdasarkan Tabel 4.4 diatas didapatkan data pengurangan berat rumput 

laut dengan total 35% selama 90 menit (1,5 Jam) dengan nilai rata – rata suhu 

sebesar 52.4 °C. Sisa berat yang terbuang berupa uap air yang akan dibuang melalui 

kipas pembuangan selama proses pendinginan. Pendinginan dilakukan apabila suhu 

ruang alat pengering sudah mencapai set suhu awal dan akan berhenti sesuai dengan 

set suhu minimum pada proses pendinginan. 
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Gambar 4.8 Rumput Laut Kering Hasil Proses Pengeringan 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

 

Pada Gambar 4.8 merupakan hasil rumput laut yang sudah dikeringkan 

dengan pengurangan berat sekitar 35 % dari berat awal rumput laut tersebut. 

Pengeringan ini sudah sesuai dengan proses pengeringan manual dengan panas 

matahari dan lebih efisien karena tidak memerlukan panas matahari dan proses 

lebih praktis tanpa harus menunggu dan mengatur optimalisasi proses pengeringan 

rumput laut ini. 

 

4.3. Pengujian Pembacaan Berat 

4.3.1. Tujuan 

Tujuan dari pengujian ini adalah untuk membaca nilai berat yang 

dihasilkan oleh Load Cell dan modul HX711 sebagai amplfiernya. Data pembacaan 
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akan dibandingkan dengan timbangan digital untuk mengetahui akurasi pembacaan 

Load Cell tersebut. 

4.3.2. Alat dan Bahan 

Bahan yang dibutuhkan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut: 

a. Load Cell 5 Kg 

b.   Timbangan digital 10 Kg. 

4.3.3. Prosedur Pengujian 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam melakukan pengujian ini adalah 

sebagai berikut : 

a. Melakukan kalibrasi Load Cell. 

b. Mengukur beban dengan timbangan digital. 

c. Mengukur beban dengan Load Cell. 

 

4.4.4. Hasil Pengujian 

Langkah awal pengujian dilakukan dengan melakukan kalibrasi 

sensitifitas Load Cell. Hal ini dibutuhkan agar pembacaan Load Cell sesuai dan 

akurat dengan timbangan digital. 

Tabel 4.5 Hasil Perbandingan Timbangan Digital dan Load Cell 

No 

Pembacaan 

pada 

timbangan 

Pembacaan 

pada Load Cell 

Calibration 

Factor 
Selisih 

1 1002 2321 650 13.19 

2 1002 2012.3 540 10.103 

3 1002 1991.3 530 9.893 

4 1002 1974.6 520 9.726 

5 1002 1937.2 510 9.352 

6 1002 1899.8 500 8.978 
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No 

Pembacaan 

pada 

timbangan 

Pembacaan 

pada Load Cell 

Calibration 

Factor 
Selisih 

7 1002 1862.4 490 8.604 

8 1002 1825 480 8.23 

9 1002 1787.6 470 7.856 

10 1002 1750.2 460 7.482 

11 1002 1712.8 450 7.108 

12 1002 1675.4 440 6.734 

13 1002 1638 430 6.36 

14 1002 1600.6 420 5.986 

15 1002 1563.2 410 5.612 

16 1002 1525.8 400 5.238 

17 1002 1488.4 390 4.864 

18 1002 1451 380 4.49 

19 1002 1413.6 370 4.116 

20 1002 1376.2 369 3.742 

21 1002 1338.8 367 3.368 

22 1002 1301.4 364 2.994 

23 1002 1264 362 2.62 

24 1002 1226.6 360 2.246 

25 1002 1189.2 358 1.872 

26 1002 1151.8 356 1.498 

27 1002 1114.4 354 1.124 

28 1002 1077 352 0.75 

29 1002 1039.6 351 0.376 

30 1002 1002.2 350 0.002 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Tabel 4.5 merupakan hasil dari proses Calibration Factor yang 

dilakukan sebanyak 30 kali percobaan. Proses ini dilakukan untuk mendapatkan 

hasil pembacaan sensor Load Cell yang sesuai dengan timbangan digital 

konvensional. Didapatkan nilai 350.00 pada Calibration Factor dimana nilai ini 

yang digunakan sebagai nilai untuk mengatur sensitifitas pembacaan berat Load 

Cell. 
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Gambar 4.9 Pembacaan Berat Rumput Laut dengan Timbangan Digital 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Gambar 4.9 nilai berat rumput laut yaitu sebesar 1002 g atau 1 Kg. 

Rumput laut basah ini akan dimasukkan kedalam alat pengering untuk 

mengeluarkan kadar air didalamnya dan juga mengurangi beratnya sesuai dengan 

set berat yang diinginkan pada keluaran proses pengeringan nantinya. 
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Gambar 4.10 Hasil Pembacaan Berat Rumput Laut Oleh Load Cell 

terkalibrasi 

(Sumber: Olahan Sendiri) 

Pada Gambar 4.10 merupakan perbandingan antara pembacaan timbangan 

digital dan Load Cell terkalibrasi. Dapat dilihat bahwa nilai pembacaan berat pada 

Load Cell terkalibrasi sudah sesuai dan akurat dengan timbangan digital 

konvensional. Nilai berat ini akan menjadi acuan dalam proses pengeringan rumput 

laut, dimana proses pengeringan akan terus menerus berjalan hingga nilai berat ini 

menyentuh angka yang telah ditentukan diawal proses.
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BAB V 

       BAB V PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pembahasan ini didapat beberapa kesimpulan, diantaranya 

adalah : 

1.  Perangkat pengeringan rumput laut dibangun dengan mengintegrasikan 

sensor Load Cell, DHT22 sebagai input data dan Servo, Fan, serta solenoid 

valve sebagai aktuatornya. 

2.   Berdasarkan pengujian antara timbangan digital dan Load Cell didapatkan 

hasil pembacaan yang hampir sama dengan perbedaan nilai kurang lebih 1%. 

3. Rumput laut yang digunakan merupakan jenis Euchuma Cottoni dengan berat 

1000 g. 

4.    Hasil pengeringan didapatkan kondisi pengurangan berat pada rumput laut 

sebesar 370 g dengan persentase kadar air berkurang sebesar 35 % dan suhu 

pada proses pengeringan 50 °C selama 150 menit dan 55 °C selama 120 

menit, 60 °C selama 90 menit, dengan berat sisa rumput laut sebesar 651,3 g,  

5.2 Saran 

Dalam perancangan dan pengujian – pengujian yang telah dilakukan oleh 

penulis, terdapat beberapa hal yang dapat di tambahkan supaya hasil rancangan 

dapat lebih baik dari penulis, diantaranya adalah : 

1. Penambahan sistem monitoring online agar dapat dipantau dimana saja saat 

proses pengeringan berjalan atau sudah selesai. 

2. Memperbesar ukuran alat pengering untuk jumlah rumput laut yang lebih 

banyak. 

3. Menambahkan sensor tekanan gas untuk mengetahui isi dari LPG. 
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