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BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Di era zaman sekarang ini khususnya di lingkungan sekitar kebutuhan minyak wangi 

tidak dapat dipisahkan sebagai sarana penghilang aroma-aroma yang tidak enak. Dalam 

pembuatan alat destilator minyak atsiri ditujukan agar ada nilai ekonomi, industri, UMKM di 

lingkungan sekitar. Minyak atsiri adalah minyak dihasilkan dari tanaman yang mempunyai sifat 

mudah menguap pada suhu tanpa mengalami dekoposisi. Tanaman yang menghasilkan minyak 

atsiri. Di Indonesia diperkirakan terdapat 40 jenis dan yang telah mamasuki pasar internasional 

di antaranya adalah nilam, sereh wangi, akar wangi, cengkeh jahe dll. (Rusli et al.2009) 

Penggunaan sisitem kendali PID saat ini tidak bisa di pandang sebelah mata. Sebap dapat 

diaplikasikan di berbagai sistem kendali, oleh karena itu pada penelitian ini akan membuat 

sistem kendali suhu pendinginan destilator minyak atsiri dengan menggunakan sensor 

Termocouple tipe k di proses arduino untuk memerintahkan pompa untuk menurunkan suhu pada 

kondensor, apabila setting point suhu melebihi maka secara otomatis arduino akan memerinthkan 

motor pompa untuk mendinginkan dan menjaga suhu tidak berubah, oleh karena itu mengunakan 

kendali PID  untuk mendapatkan hasil kendali yang lebih stabil. Dalam penelitian ini diharap 

bisa mengurangi sumber daya manusia. 

Penelitian tekait yang pernah dilakukan yaitu “ Pengendalian Suhu Kelembapan Ruang 

Ekstrasi Metode Maserasi Minyak Atsiri Melati Kontrol PID Berbasis Arduino Mega “, Proses 

perancangan kendali on-off pada suhu dan PID pada kelembapan ini mengunakan metode root 

locus .(Peryoga et al.2006) 

Penelitian terkait yang pernah dilakukan yaitu “  Sistem Pengendalian Suhu Pada Proses 

Destilsator Vakum Bioeanol Dengan Menggunakan Arduino Mega “, pengendali untuk menjaga 

kesetabilan suhu mengguakan PID dimana menggunakan pengendalian mikrokontroler arduino 

mega 2560 cara kerja sistem pengendalian dimulai dengan terdeteksinya suhu di dalam tangki 

oleh sensor pt100 dan kemudian arduino mengeluarkan sinyal terkontrol pada rangkaian dimmer, 

ketika itu juga elemen pemenas mulai memanaskan sesuai dengan memasukan sinyal kendali. 

(Firsyari Akhmad Salmi.2008) 

Penelitian terkait yang pernah dilkukan yaitu “ Otomatisasi Sistem Destilasi 

Menggunakan PLC Omron CP1H Dan Kontrol Suhu Dengan Kendali Auto tuning PID Dalam 
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Tampilan SCADA “. Sistem ini di lengkapi dengan scada (supervisiory control and data 

acquisional). Suhu menggunakan kendali auto tuning PID dengan kendali PLC dapat dilakukan, 

dapat dikendalikan suhu yang baik dengan tingkat kesalahan yang kecil.(Pradipto R and 

Adi.2015) 

Penelitian terkait pernah dilakukan yaitu “ Sistem Kendali Temperatur Proses Destilator 

“. Penelitian ini merupakan penendalian sistem non-linear pemlihan FLC sebagai algoritma 

kendali merupakan pemilihan yang tepat terhadap sistem ini.(Pradana.2018) 

Penelitian terkait pernah dilakukan yaitu “ Purwarupa Sistem Kendali Suhu Dengan 

Pengendalian PID Pada Sistem Pemanas Dalam Proses Refluks/Distilasi “. Penelitian ini 

membuat perancanga sistem pengendalian secara otomatis menggunakan kontroler elektronikan 

dengan metode pengendalian sistem tertutup yanga tidak hanyan memberikan nilai setpoint saja 

tetapi juga dengan umpan balik sehingga dapat mengontrol atau mengendalikan sistem dengan 

baik (Pratomo et al.2013) 

 Penelitian yang terkait pernah dilakukan yaitu “ Sistem Pengendalian Suhu Pada Proses 

Destilator Air Laut Tenaga Hybrid Untuk Mengahasilkan Air Tawar Menggunakan Arduino “. 

Dari alat destiltor air laut untuk menghasilkan air tawar yang menggunakan sumber energi 

matahai dan accu yang dayanya  dipasok oleh solar panel.(Firaz.2015) 

Penelitian yang terkait pernh dilakukan yaitu “ Pengaturan Pendingian Pada Kondensor 

Untuk Alat Destilator Asp Cair “. Dari alat destilator ini untuk mangubah uap menjadi 

air.(Pukoliwutang et al.2017)  

Penelitian yang terkait pernah dilakukan yaitu “ Rancang  Bangun Alat Destilator Air 

Laut Menjadi Air Tawar Untuk Nelayan “. Merancang dan mengembangkan suatu alat bantu 

untuk memudahkan para nelayan mendaptkan air tawar saat mereka berlayar.(Jumaidy.2017)  

Pada laporan akhir ini dilakukan penelitian mengenai Rancang Bangun Sistem 

Otomatisai Pendingin Destilator Minyak Atsiri Berbasis Arduino Uno dimana dari penelitian itu 

belum ada yang mengunakan PID yang berfokus pada suhu dan pendinginan menggunakan air 

secara on/off, sistem ini terdiri dari arduio uno, sensor termokopel tipe k dan modul relay.  
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1.2.  Perumusan Masalah 

1. Bagaimana cara mendinginkan destilator secara otomatis ? 

2. Metode apa yang dilakukan untuk sistem tersebut ? 

3. Bagaimana cara menguji sistem yang telah dibuat ? 

 

1.3.  Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya akan membuat sistem otomatisasi pendingin destilator minyak 

atsiri.(tidak membuat alat destilator) 

2. Pengujian yang akan dilakukan akan mengukur berapa parameter suhu,waktu dan 

rpm pompa dalam menghasilkan minyak.  

3. Mikrokontroler yang akan di gunakan arduino uno. 

4. Sensor yang akan digunakan menggunakan sensor termokopel tipe k 

 

1.4.  Tujuan 

Tujuan tugas akhir ini adalah merancang bangun sistem otomatisasi pendingin 

destilator minyak atsiri dengan mengontrol laju sirkulasi air di kondensor yang di 

kendalikan pompa  dengan menggunakan metode PID.         

 

1.5.  Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian  

1. Bagi akademik  

Dalam penelitian  ini dapat di pergunakan sebagi pengetahuan tentang analisa 

temperature suhu tangki bahan pada suatu alat desilator metode uap yang nantinya 

bagi akademik bisa melakukan penelitian lanjutan dan bermanfaat bagi pembaca. 

2. Bagi masyarakat  

Dapat di pergunakan sebagai pembaca bahwa proses destilator yang awalnya manual 

bisa di buat otomatis. 


