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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terkait 

Dalam penelitian ini, penulis terinspirasi dari beberapa penelian terdahulu 

yang berkaitan dengan latar belakang pada penelitian ini sebagai berikut : 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Ronaldo Talapessy dan Dace 

Elisabeth Sahartian yang berjudul ”optimasi suhu dalam prototype kotak inkubasi” 

pada penelitian ini dilakukan untuk menghasilkan prototype kotak inkubasi dengan 

suhu optimal. Kendali suhu dilakukan dengan menggunakan pemanas Heater dan 

kipas angin dalam kotak inkubasi berukuran 270 cm³ bersifat adiabatik. Heater 

digunakan untuk menaikan suhu dalam kotak inkubasi dan kipas untuk menurunkan 

suhu dalam inkubasi. Hasil menujukan bahwa untuk mendapatkan distribusi suhu 

yang optimal dari 32oC sampai 80oC digunakan heater 60W selama 14,92 menit, 

dan menurunkan suhu dari 80oC ke 34oC selama 4,6 menit. (Talapessy dan 

Sahertian, 2014) 

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Kun Suharno, Catur Pramono, 

Rachel Chandra Aditama, dan Fuad Hilmy yang berjudul ”Pengatur Heater Pada 

Kelembapan Dan Suhu Didalam Proofer Terhadap Perkembangan Roti” pada 

penelitian ini perlu dilakukan penelitian tentang pengaruh heater 100W pada 

kelembaban dan suhu di dalam proofer terhadap perkembangan roti. Penelitian ini 

dilakukan dengan menganalisis perkembangan roti menggunakan variasi waktu 

sekitar 150 menit, 160 menit, dan 170 menit. Suhu yang digunakan yaitu 37oC dan 

kelembaban 94%. Volume adonan yang dipakai adalah 191,09 cm³ yang diletakkan 

di loyang yang berukuran 40cm X 60cm dan dimasukkan ke dalam proofer. Tempat 

air yang digunakan berbentuk tabung dengan jari-jari 7,5cm dan tinggi 15cm. 

Heater berdaya 100W diletakkan di dalam tempat air. (Kun Suharno, 2019)  

Ketiga,  penelitian yang dilakukan oleh Yulisdin Mukhlis dan Any K. Yapi 

yang berjudul ”Pemanas Dengan Pendeteksi Suhu Otomatis dan Pengaman 

Kebocoran Panas” pada penelitian ini membutuhkan perangkat yang dapat 

mengontrol suhu agar mendapatkan suhu konstan. Selain itu, dibutuhkan juga 

pengontrol dan pendeteksi panas di luar tungku, untuk mendeteksi kebocoran yang 

terjadi pada dinding penyekat. Tingkat suhu yang ingin dicapai dapat diatur pada 
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tingkat antara tertentu dan ditampilkan oleh 7-segmen 3 digit. Kinerja rangkaian 

melalui pendeteksi suhu akan mengubah besaran suhu ketegangan lalu diumpankan 

kerangkain pembanding. Selanjutnya rangkaina pembanding akan membandingkan 

tegangan masukan dengan tegangan acuan. Keluaran rangkain pembanding akan 

diteruskan oleh rangkaian relay pada setiap tingkat pengendalian. Relay yang telah 

bekerja akan menyambungkan atau memutus pemanas. (Yapie, 2010) 

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Gosi Desgraha yang berjudul 

”Pengendalian Suhu dan Kelembaban Proses Pematangan Keju Menggunakan 

Kendaliler PID Berbasis PLC” pada penelitian ini menggunkan program logoic 

control (PLC). Dalam penelitian ini PLC diaplikasikan sebagai alat pengendali suhu 

dan kelembaban proses pematangan keju yang diharapkan nantinya dapat 

menunjang hasil produksi. Set value yang diinginkan adalah 11-13oC dengan 

tingkat kelembapan 75% setelah suhu ruang sudah mencapai suhu 11-13oC dengan 

kelembapan 75% barulah keju dimasukan kedalam box untuk proses pematangan. 

(DESGRAHA, 2015) 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Sulas Marto Gatrisno Ristoa, Alfeus 

Sunarsob, dan Boni Pahlanop Lapanporoa yang berjudul ”Rancang Bangun Sistem 

Pemantau dan Kendali Suhu Pada Model Alat Pirolisis Plastik” pada pnelitian ini 

telah dikembangkan sistem akuisisi data dan kendali otomatis untuk memantau dan 

mengendalikan suhu pada alat pirolisis plastik yang dirancang beroprasi pada suhu 

400-500oC. Sistem tersebut dikendalikan oleh sebuah pengendali mikro yang 

membaca sinyal dari beberapa termokopel yang dipasang pada beberapa bagian alat 

pirolisis, mengolah sinyal tersebut untuk memperoleh data suhu, menampilkan data 

suhu keperangkat LCD, dan menyimpan data tersebut kedalam SD card, serta 

mengendalikan pemanas berdasarkan data suhu tersebut. Suhu target pemanas 

ditentukan menggunkan potensiometer, sedangkan proses penyimpanan data 

dikendalikan menggunakan push button. Pemanasan ruang pirolisis dilakukan 

menggunkan pemanas listrik, dan suhu dikendalikan menggunkan relay yang 

menyalakan pemanas jika suhu ruang dibawah suhu target dan mematikan pemanas 

jika suhu ruangan pemanas di atas suhu terget. Pembacaan suhu dari termokople 

dikalibrasi dengan membandingkan nilainya dengan nilai yang diperoleh dari alat 

ukur suhu komersial. Uji pengukuran suhu menggunkan beberapa termokople 
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secara serentak menunjukan bahwa pembacaan suhu cukup konsisten. Pada suhu 

450oC, variasi nilai suhu dibawah 10oC. Pengujian sistem secara keseluruhan 

menunjukan bahwa sistem sudah dapat memantau dan mengendalikan suhu ruang 

pirolisis dengan baik. (Marto et al., 2018) 

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Andriani Parastiwi, Yufinda 

Rahmatika Pratama, dan Syaiful Ulil Amri yang berjudul ”Pemantauan Perubahan 

Suhu Terhadap Pengontrolan pada heat exchanger  dengan Sensor PT100” 

penelitian ini, input heat exchanger adalah udara dengan tekanan bervariasi yang 

dipanaskan dan dikendali sehingga output heat exchanger adalah udara panas 

dengan suhu dijaga 200oC. Pemantauan perubahan suhu heat exchanger berfungsi 

untuk memantau hasil pengaturan suhu sehingga output tetap pada seting suhu 

tertentu dan memantau perubahan suhu terhadap waktu dan proses konversi panas 

pada heat exchanger yang dihasilkan. Sensor suhu yang digunakan adalah PT100 

dengan rasberry Pi3 sebagai micro countroller dan pengontrolan yang digunakan 

adalah controll PID. Controll PID bertujuan untuk menstabilkan suhu output heat 

exchanger 200oC dengan tekanan udara input berbeda dengan cara mengatur 

bukaan montor servo yang terpasang pada pemanas pada heat exchanger. Tekanan 

udara input 3 bar mencapai suhu 200oC di menit ke 8 lebih cepat dari pada tekanan 

udara input 5 bar yang mencapai suhu 200oC pada menit ke 9,5 menit. (Pratama, 

Parastiwi dan Amri, 2018) 

Ketuju, penelitian yang dilakukan oleh Raid Junsupratyo, Frans P. Sappu, 

dan Arwanti M.A. Lakat yang berjudul ”Analisis Efisiansi Efektif High Presure 

Heataer (HPH) Tipe Vertikal U Shape Di Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

Amurang Unit 1” penelitian ini dilakukan untuk menentrukan efisiensi efektif high 

presure heater (HPH) pada pembangkit listrik tenaga uap amurung unit 1. 

Penentuan ini berdasarkan data operasional pada bulan juni tahun 2017. Data 

kemudian digunakan untuk menghitung efisiensi efektif high presure heater (HPH). 

Perhitungan menggunakan metode analisis perpindahan panas shell and tube heat 

exchanger. Hasil perhitungan diperoleh efisiensi efektif tertinggi yang dicapai yaitu 

sebesar 69.329% dan efisiensi efektif terendah yaitu sebesar 64.023% dengan rata-

rata efisiensi efektif sebesar 66.531% selama bulan juni 2017. (Reind et al., 2017)  
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2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Sistem Otomasi Secara Umun 

Otomatisasi merupakan teknologi yang memanfaatkan aplikasi mekanik, 

elektronik, dan sistem komputer untuk menjalankan dan mengendalikan sebuah 

operasi tanpa keterlibatan langsung manusia. (Mandala, et al., 2015) 

Proses otomatisasi ini pada umumnya dilakukan jika memang dirasa bahwa 

proses sebelumnya memakan waktu yang cukup lama bila menggunakan tenaga 

kerja manusia baik berdasarkan faktor kuantitas dan kualitas. (cempaka, et al., n.d.) 

2.2.2. Kendali. 

Menurut istilah-istilah sistem pengendalian yang dirilis oleh Institut 

Teknologi Surabaya, “Pengendalian/kendali atau kendali adalah upaya yang 

dilakukan untuk menjaga/mencapai kondisis yang diinginkan pada sistem fisik 

dengan mengubah-ubah variabel tertentu yang dipilih. Pengendalian juga dapat 

berarti mengukur nilai dari variabel sistem yang dikendali dan menerapkan variabel 

yang dimanipulasi ke sistem untuk mengoreksi atau membatasi penyimpangan nilai 

yang diukur dari nilai yang dikehendaki. (ITS, tanpa tanggal) 

2.2.3. Rancang. 

Perancangan merupakan salah satu hal yang penting dalam membuat 

program. Adapaun tujuan dari perancangan ialah untuk memberi gambaran yang 

jelas dan lengkap kepada programmer dan ahli teknik yang terlibat. Perancangan 

harus berguna dan mudah dipahami sehingga mudah digunakan. Perancangan atau 

rancang merupakan serangkaian prosedur untuk menterjemahkan hasil analisa dan 

sebuah sistem ke dalam bahasa pemrograman untuk mendeskripsikan dengan detail 

bagaimana komponen-komponen sistem diimplementasikan. (Muhammad 

Habibullah, 2020)  

2.2.4. Bangun. 

Pembangunan atau bangun sistem adalah kegiatan menciptakan sistem baru 

maupun mengganti atau memperbaiki sistem yang telah ada secara keseluruhan. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa Rancang Bangun adalah penggambaran, 

perencanaan, dan pembuatan sketsa atau peraturan dari beberapa elemen yang 

terpisah kedalam suatu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Dengan demikian 
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pengertian rancang bangun merupakan kegiatan menerjemahkan hasil analisa 

kedalam bentuk paket perangkat lunak kemudian menciptakan sistem tersebut atau 

memperbaiki sistem yang sudah ada. (Muhammad Habibullah, 2020) 

2.2.5. Karakteristik Sensor 

Pada penelitian ini penulis menggunakan sebuah sensor PT100 yang 

merupakan salah satu alat yang terpenting dalam penelitian ini karna sensor PT100 

ini berfungsi sebagai pembaca nilai suhu heater yang akan diolah untuk digunakan 

sebagai nilai pengendali suhu heater.  

Tabel 4. 1 Karakteristik Sensor PT100 

Karakteristik 

Type = RTD PT100 Class A 

operating temperature = -50ᵒ s/d 400ᵒC 

terminal contact = applied 3 wire 

probe length = 50 mm 

Diameter = 6 mm 

tread size = 1/2 NPT 

probe material = stainless steel 304 

wire material = tinned copper 

cable length = 2 M 

overbraided connector = detachable 4 pin connector 

 

2.2.1. Proses Produksi Rokok 

Proses produksi rokok di SKM dilakukan secara manual, sedangkan 

pembuatan SKM dilakukan menggunakan mesin. Proses produksi pada SKM 

bersifat continous. Proses produksi di department produksi dibagi atas dua bagian 

utama, yaitu di bagian primary (processing) dan secondary. (Suyanto, 2013) 

2.3. Mesin Pemanis Papir Rokok 

Mesin pemanis papir rokok merupakan mesin yang cukup penting dalam 

dunia industri produksi rokok, karna di mesin inilah yang berfungsi sebagai proses 

pemberian rasa khas pada masing masing rokok yang berada pada bagian batang 

rokok. 
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Gambar 2.1 Mesin Pemanis Papir Rokok 

Keterangan : 

1. Roller 

2.  Gear penggerak 

3. Hetaer 

4. Heater  

5. Motor penggerak utama 

6. Heater 

7. Heater 

8. Role pemanis 

9. Bobin awal / ctp tawar 

10. Bobbin akhir / ctp manis 
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Mesin ini bekerja dengan didukung sebuah panel yang di dalam panel 

tersebut tersusun dari berbagai komponen elektronika yang dioantaranya terdiri dari 

kontaktor, relay, MCB, power supply, dll. Walaupun mesin ini bekerja dengan 

didukung sebuah panel pengendali yang memanfaatkan logika relay dan kontaktor 

yang sudah bisa dibilang bagus, dan dibantu dengan dua buah sensor poximity 

namun dalam pengoprasianya masih bisa dibilang kurang optimal. 

2.4. Arduino Nano 

Arduino nano merupakan mikrokontrollerel yang dipilih untuk memproses 

data dari sensor dikarenakan bentuk fisiknya yang kecil akan membuat ukuran 

volume alatnya jedi lebih kecil, sehingga lebih praktis saat digunakan. Arduino 

nano adalah salah satu papan pengembangan mikrokontrollerel yang berukuran 

kecil, lengkap dan medukung penggunaan breadboard. Arduino nano diciptakan 

basis mikrokontrollerer Atmega328(untuk arduino nano versi 3.x) atau Atmega 

168(untuk arduino nano versi 2.x). arduino nano kurang lebih memiliki fungsi yang 

sama dengan arduino duemilanove, tetapi dalam paket yang berbeda. Arduino nano 

tidak menyertakan colokan DC berjenis barrel jack, dan dihubungkan ke komputer 

menggunakan port USB mini-B. Arduino nano dirancang dan diproduksi oleh 

perusahaan gravitech. (Sadewo, Widasari dan Muttaqin, 2017) 

 

Gambar 2.2 Arduino Nano (Sadewo, Widasari dan Muttaqin, 2017) 

 

Pada Gambar 2.2 merupakan gambar fisik dari arduino nano yang memiliki 

spesifikasi sebagai berikut : 

1. Mikrokontrollerel  : Atmel ATmega 168 / ATmega 328 

2. Teggngan operasi  : 5V input voltage (disarankan) 7-12V 

3. Input voltage (limit)  : 6-20V 

4. Pin digitaln I/O  : 14 (pin digunakan senagai output PWM) 

5. Pin input analog  : 8 
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6. Arus DC per pin I/O  : 40mA 

7. Flash memory   :16KB (ATmega 168) atau 32KB (ATmega 

      328) 2KB digunakan sebagai bootloader 

8. SRAM    : 1 KB ( ATmega 168) atau 2 KB (ATmega 

        328) 

9. EEPROM   : 512 byte (ATmega 168) atau 1KB 

       (ATmega 328) 

10. Clock speed   : 16 MHz 

11. Ukuran   : 1.85cmX4.3cm 11 2.2.3 

Sumber daya arduino nano dapat diaktifkan melalui koneksi USB mini-B, 

atau melalui catu daya eksternal dengan tegangan belum teregulasi antara 6-20volt 

yang dihubungkan melalui pin 20 atau melalui pin VIN, atau melalui catu daya 

eksternal dengan tegangan teregulasi 5V melalui pin 27 atau pin 5V. Sumber daya 

akan otomatis dipilih  dari sumber tegangan yang lebih tinggi. Chip FTDIFT232L 

pada arduino nano akan aktif apabila memperoleh daya melalui USB, ketika 

arduino nano diberikan daya daya dari luar (non USB) maka chip FTDI tidak aktif 

dan pin 3,3V pun tidak tersedia (tidak mengeluarkan tegangan), sedangkan LED 

TX dan RX pun berkedip apabila pin digital 0 dan 1 berada pada posisi high. 

(Sadewo, Widasari dan Muttaqin, 2017) 

2.5. Relay  

Relay adalah sebuah saklar yang dikendalikan oleh arus. Relay memiliki 

sebuah kumparan tegangan rendah yang dililitkan pada sebuah inti. Terdapat 

sebuah armatur besi yang akan tertarik menuju inti apabila arus mengalir melewati 

kumparan. Armatur ini terpasang pada sebuah tuas berpegas. Ketika armatur 

tertarik menuju inti, kontak jalur bersama akan berubah posisi dari kontak normal-

tertutup (NC) ke kontal normal-terbuka (NO).(Daniel 2015) 

Relay dibutuhkn pada rangkaian elektronika sebagai eksekutor sekaligus 

interfice  antara beban dan sistem kendali eletronik yang berbeda sisrtem power 

supplynya. Secara fisik antara saklar dan kontaktor dengan elektromagnet terpisah 

sehingga antara beban sistem kendali terpisah. Bagian utama relay eletromekanik 

adalah kumparan elektromagnet saklar atau kontaktor swing armatur spring 

(pegas). (Daniel 2015) 
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Relay dapat digunakan untuk mengontrol motor AC dengan rangkaian 

kendali DC atau beban lain dengan sumber tegangan yang berbeda antara tegangan 

rangkaian kendali dan tegangan beban. Diantara aplikasi relay yang ditemui di 

antaranya adalah relay sebagai kendali ON/OFF beban dengan tegangan berbeda. 

Relay  sebagai selektor atau pemilih hubungan. Relay sebagai eksekutor rangkaian 

delay (tunda) relay sebagai protektor atau pemutus arus pada kondisi tertentu. 

(Daniel 2015) 

 

Gambar 2.3 Relay (Daniel, 2015) 

Pada Gambar 2.3 module relay yang terdapat 2 channel di bagian outputnya, 

dengan tegangan 3,3,/5V DC untuk melakukan kendali terhadap relay. Relay 

tersebut sangat baik dalam proses switching pada perangkat AC maupun DC yang 

membutuhkan arus dan tegangan yang besar. (Daniel, 2015) 

2.6. Solid State Relay (SSR) 

pengrtian dan fungsi solid state relay (SSR) sebenarnya sama dengan relay 

elektromekanik atau magnetic contactor (MC) yaitu sebagai saklar elektronik yang 

bisa digunakan atau diaplikasikan di industri sebagai device pengendali.(Eko 

Kustiawan, 2018) 

Namun relay elektro mekanik memiliki banyak keterbatasan bila 

dibandingkan dengan SSR, salah satunya seperti siklus hidup kontak yang terbatas, 

mengambil banyak ruang, dan besarnya daya kontaktor relay. Karena keterbatasan 

ini, banyak produsen relay menawarkan perangkat SSR dengan semikonduktor 

moderen yang menggunkan SCR, TRIAC, atau output transistor  sebagai pengganti 

saklar kontak mekanik. Output device (SCR, TRIAC, atau transistor) adalah optikal 

yang digabungkan sumber cahaya LED yang berada dalam relay. Relay akan 

dihidupkan dengan energi LED ini, biasanya dengan tegangan power DC yang 

rendah. Isolasi optik antara input dan output inilah yang menjadi kelebihan yang 



 

 

 14   

 

ditawarkan oleh SSR bila dibanding relay elektromekanik. SSR dapat dilihat di 

Gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Solid State Relay (SSR) (Eko Kustiawan, 2018) 

SSR juga berarti relay yang tidak mempunyai bagian yang bergerak 

sehingga tidak terjadi aus. SSR juga mampu menghidupkan dan mematikan dengan 

waktu yang jauh lebih cepat bila dibandingkan dengan relay elektromekanik. Juga 

tidak ada pemicu percikan api antar kontak sehingga tidak ada masalah korosi 

kontak. Namun SSR masih terlalu mahal untuk dibuat dengan rating arus yang 

sangat tinggi. Sehingga, kontaktor elektromekanik atau relay konvensional masih 

terus mendominasi aplikasi-aplikasi di industri saat ini.(Eko Kustiawan, 2018) 

Salah satu keuntungan atau kelebihan yang signifikan dari SSR SCR dan 

TRIAC adalah kecenderungan secara alami untuk membuka sirkuit AC hanya pada 

titik nol arus beban. Karena SCR dan TRIAC adalah thyristor, dengan sifat 

hysteresisnya mereka memperhatikan kantinuitas sirkuid setelah LED de-energized 

sampai saat AC turun dibawah nilai ambang batas (holding current).(Eko 

Kustiawan, 2018) 

Secara praktis apa artinya semua ini, artinya adalah rangkaian tidak akan 

pernah terputus di tengah tengah puncak gelombang sinus. Waktu pemutusan 

seperti yang ada dalam rangkaian yang mengandung induktansi besar biasanya akan 

menghasilkan lonjakan tegangan besar karena runtuhnya medan magnet secara tiba 

tiba di sekitar induktansi. Hal seprti ini tidak akan terjadi saat pemutusan dilakukan 

sebuah SCR atau TRIAC. Kelebihan fitur ini disebut zero-crossover switching.(Eko 

Kustiawan, 2018) 
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Gambar 2.5 Simbol Rangkaian Solid State Relay (SSR) (Eko Kustiawan, 2018) 

Salah satu kelemahan dari SSR adalah kecenderungan mereka untuk gagal 

menutup kontak output mereka. Jika relay elektromekanik cenderung gagal saat 

membuka, solid state relay (SSR) cenderung gagal saat menutup. Selain harganya 

mahal mungkin karena kelemahan gagal menutup inilah yang menjadi 

pertimbangan untuk memakai SSR. Dan karena gagal membuka dianggap lebih 

aman dari pada gagal saat menutup.(Eko Kustiawan, 2018) 

2.7. Resistance Thermal Detector (RTD) PT100 

Resistance Thermal Detector (RTD) PT100 atau dikenal dengan detecktor 

temperatur tahanan adalah sebuah alat yang yang digunakan untuk menentukan 

nilai atau sebuah besaran temperatur atau suhu dengan menggunakan elemen sesitif 

dan kawat platina, tembaga, atau nikel murni, yang memberikan nilai tahanan yang 

terbatas untuk masing masing temperatur di dalam kisaran suhunya. Semakin panas 

benda tersebut, semakin besar atau semakin tinggi nilai resistansinya atau tahanan 

listrik, begitu juga sebaliknya. PT 100 merupakan resistance thermal detector 

(RTD) yang paling populer digunakan di dunia industri. (Sumarkantini, 2018) 

 

Gambar 2.6 Sensor RTD PT100 (Sumarkantini, 2018) 

Resistance thermal detector (RTD) merupakan sensor pasif, karena sensor 

ini membutuhkan energi dari luar. Elemen yang umum digunakan pada tahanan 

resistansi adalah kawat nikel, tembaga, dan platina murni yang dipasang didalam 

sebuah tabung guna memproduksi terhadap kerusakan mekanis. Resistance thermal 
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detector (RTD) PT 100 digunakan pada kisaran suhu -200ᵒC sampai dengan 650ᵒC. 

(Sumarkantini, 2018) 

 

Gambar 2.7 Kontruksi RTD (Sumarkantini, 2018) 

Prinsip kerja dari resistance thermal detector (RTD) PT100 yaitu jika panas 

atau dingin yang dihasilkan berbanding lurus dengan tahanan dari jenis elemen 

logam platina yang ada pada sensor resistance thermal detector (RTD) PT100, 

kemudian bentuk tahanan tersebut diterima oleh tranduser recorder control (trc). 

(Sumarkantini, 2018) 

 

Gambar 2.8 Perbandingan Resistance Temperature Untuk Variasi RTD. 

(Sumarkantini, 2018) 

Kelebihan dan kekurangan dari resistance thermal detector (RTD) PT100. 

Dalam penggunaanya, resistance thermal detector (RTD) PT100 juga memiliki 

kelebihan dan kekurangan diantaranya sebagai berikut: 

 Keakuratanya lebih tinggi dari termokopel. 

 Stabil dalam temperatur yang rendah. 

 Kemampuanya tidak terganggu pada kisaran suhu yang luas. 
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 Lebih mahal dari termokopel. 

 Terpengaruh pada goncangan dan getaran. 

 Respon waktu awal yang begitu lama sekitar 0.5 s/d 5 detik, tergantung pada 

kondisi penggunanya. 

 Jangkauan suhu lebih rendah dari pada termokopel. Resistance thermal 

detector (RTD) PT100 mencapai suhu 650ᵒC, sedangkan termokopel 

mencapai suhu 1700ᵒC. 

Tabel 2. 1 Tipe Dari Platinum Resistance Thermal Detector 

Tipe R100/R0 kelas 
Tingkat 

Arus 
Operating Temperature Range 

Lead Wire 
Sistem 

PT 
100 

1.835 
kelas 

A 
1 mA L|-200 s/d 100ᵒC 2-wire 

  
kelas 

B 
2 mA M|0 s/d 350ᵒC 3-wire 

   5 mA H|-200 s/d 650ᵒC 4-wire 

JPT 
100 

1.3916 
kelas 

A 
1 mA L|-200 s/d 100ᵒC 2-wire 

  
kelas 

B 
2 mA M|0 s/d 350ᵒC 3-wire 

      5 mA H|-200 s/d 650ᵒC 4-wire 

 

Resistance thermal detector (RTD) PT100 perubahan tahananya lebih 

lenear terhadap temperatur uji tapi koefisien lebih rendah dari thermistor dan model 

marematis linear. (Sumarkantini 2012) 

2.8. Liquid Cristal Display (LCD) 

Liquid layar display (LCD) adalah komponen yang dapat menampilkan 

tulisan. LCD adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan 

teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya melainkan 

memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front-lit atau 

mentransmisikan dari backlight. LCD berfungsi sebagai penampil data baik dalam 

bentuk karakter, huruf, ataupun angka.(Arifin, 2015) 

Material LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca 

bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk seven segment 

dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan 
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medan listrik (tegangan), molekung organik yang panjang dan silindris 

menyesuaikan diri dengan elektroda dari segment. Lapisan sandwich memiliki 

polalizer cahaya vertikal depan dan polalizer cahaya horizontal belakang yang 

diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati 

molekung-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segment diaktikan terlihat 

menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan. Dalam modul 

LCD terdapat mikrokontroller yang berfungsi sebagai pengendali tampilan karakter 

LCD. Mikrokontroller pada suatu LCD dilengkapi dengan memori dan register. 

Memori yang digunakan mikrokontroller internal LCD adalah : 

a Display Data Random Access Memory (DDRRAM) merupakan memori 

tempat karakter yang akan ditampilkan berbeda. 

b Character Generator Random Access Memory (CGRAM) merupakan memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana bentuk dari karakter dapat 

diubah-ubah sesuai dengan keinginkan. 

c Character Generator Read Only Memory (CGROM) merupakanm memori 

untuk menggambarkan pola sebuah karakter dimana pola tersebut merupakan 

karakter dasar yang sudah ditentukan secara permanen oleh pabrikan pembuat 

LCD tersebut sehingga pengguna tinggal mengambilnya sesuai alamat 

memorinya dan tidak dapat merubah karekter dasar yang ada dalam CGRAM. 

Register control terdapat dalam suatu LCD diantaranya adalah : 

a Register perintah yaitu register yang berisi perintah-perintah dari 

mikrokontroller ke panel LCD pada saat proses penulisan data atau tempat 

status dari panel LCD dapat dibaca pada saat pembacaan data. 

b Register data yaitu register untuk menuliskan atau membaca data dari atau ke 

DDRAM. Penulisan data pada register akan menampilkan data tersebut ke 

DDRAM sesuai dengan alamat yang telah diatur sebelumnya. 

Pin, kaki atau jalur input dan kendali dalam suatu LCD diantaranya adalah : 

a Pin data adalah jalur untuk memberikan data karakter yang ingin ditampilkan 

menggunakan LCD dapat dihubungkan dengan bus data dari rangkaian lain 

seperti mikrokontroller dengan lebar data 8bit. 
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b Pin RS (register select) berfungsi sebagai indikator atau yang menentukan jenis 

data yang masuk, apakah data atau perintah, logka low menunjukan yang 

masuk adalah perintah, sedangkan logika high menunjukan data. 

c Pin R/W (read write) berfungsi sebagai intruksi pada modul jika low tulis data, 

sedangkan high baca data. Pin E(enable) digunakan untuk memegang data baik 

masuk atau keluar. 

d Pin VLCD berfungsi mengatur kecerahan tampilan(kontras) dimana pin ini 

dihubungkan dengan trimpot 5KΩ, jika tidak digunakan dihubungkan ke 

ground, sedangkan tegangan catu daya ke LCD sebesar 5 Volt. 

 

Gambar 2.9 Bentuk Fisik LCD I2C (Arifin, 2015) 

 

 

  


