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ABSTRAK 
 

Kadar air adalah nilai persentase kandungan air pada suatu bahan yang memiliki 

pengaruh besar terhadap kualitas bahan dan juga pada proses transaksi perdagangan. Kadar 

air dalam suatu komoditas seperti beras perlu diketahui dengan benar dan tepat menggunakan 

alat meter kadar air. Meter kadar air yang digunakan harus menjamin hasil pengukuran sesuai 

dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh standar internasional maupun nasional. Untuk 

menjamin hal tersebut diperlukan sebuah pengujian terhadap meter kadar air yang digunakan. 

Pengujian meter kadar air memiliki berbagai macam teknik pengujian, salah satunya teknik 

pengujian referensi dan master meter yang menggunakan sampel dengan tingkatan kadar air 

yang berbeda. Saat ini untuk meningkatkan kadar air sampel masih belum menggunakan 

bantuan teknologi sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu untuk 

mempersingkat waktu pembuatan sampel dibuat sebuah prototipe dengan menggunakan 

metode penguapan. Prototipe ini terdiri dari komponen ultrasonic mist untuk menghasilkan 

kabut air yang halus agar sampel beras dapat lebih mudah menyerap. Waktu penguapan pada 

prototipe dikontrol menggunakan sebuah timer yang dapat diatur sedemikian rupa. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa prototipe berhasil meningkatkan kadar air sampel dengan rata 

rata peningkatan 0.9% dalam waktu 15 menit, 3.4% dalam waktu 30 menit, dan 4.1% dalam 

waktu 1 jam. 

 

Kata kunci : Kadar air, Meter Kadar Air, Beras, Ultrasonic mist, Penguapan. 

 

ABSTRACT 

Moisture content is the percentage value of water content in a material which has a major 

influence on the quality of the material and also on the trade transaction process. The water 

content in a commodity such as rice needs to be known correctly and precisely using a water 

content meter. The water content meter used must ensure that the measurement results comply 

with the criteria set by international and national standards. To ensure this requires a test of 

the water content meter used. Water content meter testing has a variety of testing techniques, 

for example reference testing techniques and master meters that use samples with different 

moisture levels. Currently, to increase the water content of the sample, there is still no use of 

technology assistance, so it takes a long time. Therefore, to shorten the sample making time, 

a prototype was made using the evaporation method. This prototype consists of an ultrasonic 

mist component to produce a fine water mist so that the rice sample can be more easily 

absorbed. The evaporation time on the prototype is controlled using a timer that can be set in 

such a way. The results showed that the prototype succeeded in increasing the water content 

of the sample with an average increase of 0.9% within 15 minutes, 3.4% within 30 minutes, 

and 4.1% within 1 hour. 

Keywords: Moisture Content, Moisture Meter, Rice, Ultrasonic Mist, Evaporation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 

Kadar air adalah persentase kandungan air pada suatu bahan yang dapat 

dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis) atau berdasarkan berat kering (dry 

basis). Kadar air berat basah mempunyai batas maksimum teoritis sebesar 100 persen, 

sedangkan kadar air berdasarkan berat kering dapat lebih dari 100 persen (SNI, 2017). 

Air merupakan salah satu unsur penting dalam bahan pangan, meskipun bukan sumber 

nutrient namun keberadaannya sangat esensial. Kadar air didalam beras dapat 

mempengaruhi kualitas serta harga jual dipasaran. Kondisi suhu serta kelembaban 

pada ruang penyimpanan juga dapat mempengaruhi kadar air dari beras. Oleh karena 

kadar air dalam suatu beras ini mempengaruhi kualitas, maka dibutuhkan suatu alat 

ukur untuk mengetahui kadar air yang terkandung didalamnya. 

Kadar air di suatu komoditi seperti beras perlu diketahui dengan menggunakan 

alat meter kadar air. Meter kadar air adalah alat ukur yang digunakan untuk 

menentukan kadar air suatu komoditas. Kadar air merupakan salah satu aspek penting 

dalam menentukan kualitas dan kuantitas komoditas pertanian (Setiawan, 2019). 

Karena sangat pentingnya fungsi dari alat tersebut, maka meter kadar air perlu 

dilakukan pengujian. Terdapat empat metode pengujian yang dilakukan untuk menguji 

meter kadar air, yaitu metode referensi (oven), master meter, master sampel dan juga 

pengujian satu titik. Pada pengujian metode referensi (oven), kadar air dapat 

ditentukan dengan cara melakukan perbandingan hasil pembacaan sampel pada meter 

kadar air uji dengan hasil penentuan kadar air sampel yang diuapkan oleh oven. Pada 

metode ini dibutuhkan tingkatan kadar air suatu sampel yang berbeda untuk 

pengujiannya. Oleh karena itu diperlukan sebuah perlakuan khusus untuk 

meningkatkan kadar air yang terkandung dalam sampel tersebut. Selain itu pada 

pengujian meter kadar air menggunakan master meter dibutuhkan juga sebuah sampel 

yang memiliki tingkat kadar air yang berbeda (SK Dirjen No. 122 Tahun 2020 Tentang 

Syarat Teknis Meter Kadar Air). Proses perlakuan yang ada pada saat ini, untuk 

menaikan kadar air sampel yang akan digunakan dalam proses pengujian alat meter 

kadar air memiliki kendala dalam waktu. Sehingga membutuhkan sebuah alat bantu 

yang dapat meningkatkan kandungan kadar air sampel dengan cepat dan sesuai dengan 
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persyaratan yang ditentukan. Serta dapat mempercepat proses pengujian meter kadar 

air sesuai dengan persyaratan teknis yang telah ditetapkan. 

Alat bantu yang dibutuhkan untuk memenuhi semua persyaratan teknis ini 

yaitu alat yang bisa mengukur suhu serta kelembaban ruangan alat, dapat mengukur 

sementara kadar air sampel, dan juga dapat mengontrol uap air yang dihasilkan. Alat 

bantu ini akan digunakan untuk preparasi sampel pengujian meter kadar air metode 

referensi (oven) yang membutuhkan beberapa tingkatan kadar air sampel untuk 

pengujian meter kadar air. Serta digunakan juga untuk pengkodisian sampel pengujian 

meter kadar air dengan menggunakan metode master meter. Alat ini akan menjalankan 

fungsinya berdasarkan program yang sudah dibuat. Alat ini menggunakan sensor suhu 

dan kelembaban serta capacitive soil moisture sensor sebagai sistem monitoring, 

sedangkan untuk pengontrolan ultrasonic mist menggunakan acuan waktu (timer). 

 
1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah yang telah dibahas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas pada proyek akhir ini adalah: 

1. Bagaimana membuat prototipe untuk menambah kadar air beras sebagai 

sampel dalam proses pengujian meter kadar air tipe resistif ? 

2. Bagaimana melakukan pengontrolan ultrasonic mist dengan menggunakan 

microcontroller ? 

3. Bagaimana membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban serta kadar air 

sampel sementara dalam pengontrolan ultrasonic mist ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dikhususkan untuk meningkatkan kadar air beras yang akan 

dijadikan sampel pengujian meter kadar air tipe resistif. 

2. Penelitian ini menggunakan komponen relay sebagai pengontrol kinerja 

ultrasonic mist yang bekerja berdasarkan waktu. 

3. Penelitian ini menggunakan sensor DHT22 dan capacitive soil moisture meter 

sebagai pendeteksi suhu dan kelembaban serta kadar air sampel sementara 

dalam pengontrolan ultrasonic mist. 
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1.4 Tujuan 

Berdasarkan latar belakang di atas, tujuan proyek akhir ini yaitu: 

1. Membuat prototipe untuk menaikan kadar air pada beras, sehingga sesuai 

dengan kriteria yang akan digunakan pada pengujian meter kadar air. 

2. Membuat prototipe pengontrol ultrasonic mist yang   dapat dikontrol 

berdasarkan waktu. 

3. Membuat sistem monitoring suhu dan kelembaban, serta kadar air sampel 

sementara pada prototipe pengontrol ultrasonic mist. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan proyek akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis 

Sebagai sarana untuk menerapkan pengetahuan yang diperoleh selama 

menempuh studi, khususnya dalam pembuatan prototipe. 

2. Bagi akademisi kampus 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai referensi tambahan di 

Akademi Metrologi dan Instrumentasi dan Direktorat Metrologi mengenai 

permasalahan yang terkait dengan pengkondisian sampel pada pengujian 

meter kadar air. 

3. Bagi masyarakat 

Laporan proyek akhir ini dapat dijadikan sebagai tambahan pengetahuan 

dalam pengembangan ilmu instrumentasi berbasis mikrokontroler Arduino. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan laporan proyek akhir ini dibagi menjadi lima. Adapun 

rincian sistematika penulisannya disajikan sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bagian pertama dari penulisan laporan tugas akhir ini mencakup latar belakang 

penulisan, perumusan masalah yang akan dikaji, tujuan penelitian yang akan 

dicapai, dan manfaat pelaksanaan penelitian. Selain itu, pada bab ini juga 

dibahas mengenai batasan masalah agar penelitian tidak meluas dan tetap 

sesuai dengan garis besar tujuan penelitian yang telah ditentukan. Terakhir, 

pada bab ini juga terdapat sistematika penulisan yang menjelaskan poin – poin 
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penting pada setiap bab naskah Proyek Akhir yang nantinya akan menjadi 

pedoman dalam penulisan laporan. 

2. BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II memuat Teori dasar yang membahas tentang teori umum serta konsep 

dasar mengenai komponen – komponen yang berhubungan dengan topik 

penelitian dengan mengacu kepada literatur ilmiah, seperti: jurnah ilmiah, 

skripsi, dan situs – situs yang terkait dengan topik yang dibahas. 

3. BAB III : RANCANG BANGUN 

Bab III merupakan bab perancangan dan pembuatan prototipe yang berisi 

tentang deskripsi prototipe, desain prototipe, prinsip kerja prototipe, diagram 

blok dari prototipe, objek penelitian, serta prosedur pengujian prototipe. 

4. BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV berisi tentang hasil dan penjelasan dari penelitian yang telah dilakukan. 

Hasil penelitian berupa data - data yang diambil dari pengujian prototipe 

perekaman angka pada display yang dirancang, dan analisis hasil pengujian. 

5. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab V adalah penutup. Bagian penutup ini berisi kesimpulan dan saran yang 

didapatkan selama proses perancangan dan pembuatan prototipe untuk 

pengembangan di masa yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Kontrol 

Sistem kontrol proses terdiri atas sekumpulan piranti-piranti dan peralatan 

peralatan elektronik yang mampu menangani kestabilan, akurasi, dan mengeliminasi 

transisi status yang berbahaya dalam proses produksi. Masing - masing komponen 

dalam sistem kontrol proses tersebut memegang peranan pentingnya masing-masing, 

tidak peduli ukurannya. Misalnya saja, jika sensor tidak ada atau rusak atau tidak 

bekerja, maka sistem kontrol proses tidak akan tahu apa yang terjadi dalam proses 

yang sedang berjalan. (Ogata, 1995.). 

2.1.1 Sistem Kontrol Loop Terbuka 

Sistem kontrol loop terbuka adalah sistem kontrol yang keluarannya tidak 

berpengaruh pada aksi pengontrolan. Jadi pada sistem kontrol loop terbuka, keluaran 

tidak diukur atau diumpan-balikan untuk dibandingkan dengan masukan. Gambar 2.1 

menunjukan hubungan masukan keluaran untuk sistem kontrol loop terbuka. Pada 

setiap sistem kontrol loop terbuka keluaran tidak dibandingkan dengan masukan 

acuan. Sehingga, untuk setiap masukan acuan, terdapat suatu kondisi operasi yang 

tetap. 

 

 
Gambar 2.1 Sistem Kontrol Loop Terbuka 

(sumber gambar Ahlina, N. (2015). Sistem Kendali Motor Servo Sebagai Penggerak Kamera Pada 

Robot Boat Pengintai Menggunakan Xbee Series 1 Berbasis Arduino.) 

Dengan adanya gangguan, sistem kontrol loop terbuka tidak dapat bekerja 

seperti yang diinginkan. Kontrol loop terbuka dapat digunakan dalam praktek hanya 

jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan jika tidak terdapat 

gangguan internal maupun eksternal. Sebagai contoh, pengontrolan lalu-lintas dengan 

sinyal yang dioperasikan pada basis waktu adalah contoh lain dari control loop 

terbuka. (Ogata, 1995) 
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2.1.2 Sistem Kontrol Loop Tertutup 

Sistem kontrol loop tertutup adalah sistem kontrol yang sinyal keluarannya 

mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan. Jadi, sistem kontrol loop 

tertutup adalah sistem kontrol ber-umpan balik. Sinyal kesalahan penggerak, yang 

merupakan selisih antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik (yang dapat berupa 

sinyal keluaran atau suatu fungsi sinyal keluaran dan turunannya), diumpankan ke 

kontroler untuk memperkecil kesalahan dan membuat agar keluaran sistem mendekati 

harga yang diinginkan. Dengan kata lain. Istilah “loop tertutup” berarti menggunakan 

aksi umpan-balik untuk memperkecil kesalahan sistem. (Ogata, 1995). 

 
2.2 Komoditas 

 

2.2.1 Pengertian Komoditas 

Pengertian komoditas secara umum adalah suatu produk barang yang bisa 

diperjual belikan guna mendapatkan keuntungan atau ditukarkan dengan barang lain 

yang nilainya sama. Sedangkan menurut para ahli komoditas adalah sebuah benda 

berwujud yang cenderung mudah untuk diperjual belikan, mampu diserahkan 

wujudnya, bisa disimpan dalam kurun waktu tertentu, dan juga bisa ditukarkan dengan 

produk lain yang jenisnya sama, yang bisa diperjual belikan oleh pemegang saham 

dalam bursa berjangka. 

Komoditas berasal dari bahasa asing, yaitu bahasa Inggris commodity yang 

secara etimologis diserap dari bahasa Perancis, yaitu commodite yang artinya adalah 

suatu yang memberikan kesenangan dalam layanan dan juga kualitasnya. Istilah ini 

digunakan dan dikenal oleh masyarakat luas pada abad ke 15 di Inggris, yang mana 

kata tersebut menunjukan suatu metode untuk mengukur sesuatu secara tepat, 

contohnya adalah mengukur kondisi atau keadaan, mengukur keuntungan, kualitas, 

atau mengukur kemampuan dalam menghasilkan sesuatu. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, komoditas adalah barang 

dagangan utama, benda niaga mentah yang bisa dikategorikan berdasarkan kualitasnya 

sesuai dengan standar internasional. Jadi, pengertian komoditas adalah sebuah barang 

perdagangan utama dan benda niaga lainnya yang mampu diperjual belikan sebagai 

produk impor atau ekspor untuk mendapatkan keuntungan. 
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2.2.2 Jenis-Jenis Komoditas 

Komoditas mempunyai ruang lingkup produk yang sangat luas. Umumnya, 

komoditas dimanfaatkan menjadi objek inti dalam suatu transaksi perdagangan yang 

kemudian terbagi menjadi empat, yaitu logam, energi, pertanian, dan peternakan. 

1. Logam 

Komoditas yang termasuk dalam jenis pertambangan dibagi menjadi dua, 

yaitu logam berharga dan juga logam industri. Logam berharga ini mencakup emas, 

perak, platinum, dan palladium. Di dalam ruang lingkup perdagangan internasional, 

komoditas logam ini dihitung dengan satuan troy ons. Namun, khusus untuk emas 

bisa juga digunakan dengan satuan kilogram. 

Sementara itu, untuk komoditas jenis logam industri meliputi tembaga, nikel, 

timah, aluminium, magnesium, cobalt, titanium, besi, karbon, dan lainnya. Berbagai 

produk tambang ini biasanya diperjual belikan dengan satuan ons, kilogram, ton, dan 

metrik. 

2. Energi 

Pengertian komoditas jenis energi adalah berbagai produk tambang dan 

eksplorasi yang memiliki fungsi sebagai bahan bakar. Produk energi ini meliputi batu 

bara dan minyak bumi yang berupa bensin tanpa timbal, bensin, diesel, crude oil, 

light sweet crude, dan brent crude oil. Berbagai produk komoditas ini diperjual 

belikan dengan satuan ton, barrel, dan metrik. 

3. Pertanian 

Pengertian komoditas pertanian adalah berbagai produk hasil pertanian yang 

di dalamnya terbagi menjadi dua, yaitu hasil pertanian dan juga hasil perhutanan. 

Komoditas pertanian meliputi gandum, kedelai, jagung, beras, gula, kopi, garam, dan 

lainya. Sedangkan untuk komoditas perhutanan meliputi sawit, kapas, rotan, karet, 

dan lainnya. Berbagai produk tersebut diperjual belikan dengan aturan yang beragam 

yaitu ton, gantang, kilogram, atau ons. 

4. Peternakan 

Pengertian komoditas jenis peternakan adalah berbagai varian produk hasil 

peternakan yang meliputi susu, daging, serta pakannya, contohnya adalah daging 

sapi, kambing, ayam, bebek, ikan, daging sapi, daging ayam, daging bebek, susu, 

dan pakan ternak. Di dalam perdagangan internasional, komoditas tersebut dijual 

dengan satuan pon. 
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2.3 Beras 

Beras adalah hasil utama yang diperoleh dari proses penggilingan gabah hasil 

tanaman padi (OrizasativaL.) yang seluruh lapisan sekamnya terkelupas dan seluruh 

atau sebagian lembaga dan lapisan bekatulnya telah dipisahkan baik berupa butir beras 

utuh, beras kepala, beras patah maupun menir. Beras premium adalah beras dengan 

mutu terbaik sesuai SNI beras sedangkan beras medium adalah beras dengan mutu 

sesuai SNI beras. 

 

Gambar 2.2 Beras Putih 

(sumber gambar kabartani.com) 

Kadar air penting dalam standar beras karena menentukan kondisi kritis dimana 

mikroorganisme dapat tumbuh dan merusak beras. Dalam SNI beras, kadar air harus 

kurang dari 14% untuk mutu premium, medium satu dan medium dua, sedangkan 

medium tiga dipersyaratkan kadar airnya kurang dari 15%. Kadar air diukur dengan 

meng-gunakan “air oven method”. Bila % kadar air beras tidak memenuhi persyaratan 

SNI maka kemungkinan perbaikan dapat dilakukan ditahapan pemanenan, 

pengeringan atau penyimpanan gabah atau beras. 

 

2.4 Kadar Air 

Salah satu komponen mutu yang sangat penting pada komoditas pertanian 

adalah kadar air. Kadar air komoditas pertanian tidak saja berarti penting dalam hal 

ekonomis, tetapi juga dalam hal stabilitas dan mutu. (Utama, A.S., 2006). Kadar air 

adalah kunci keselamatan bagi komoditas pertanian terutama biji – bijian selama 

penyimpanan, karena aktivitas biologi terjadi jika tersedia air. 

Banyak sekali metode yang dapat digunakan dalam menentukan nilai kadar air 

misalnya pengukuran nilai kadar air menggunakan metode oven, destilasi dengan 

toluene, pemanasan secara langsung dengan IR tester, dan menggunakan alat 
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pengukur kadar air digital. Metode pengukuran kadar air digital ini merupakan metode 

pengukuran kadar air yang sangat mudah, cepat, praktis dibanding metode yang 

lainnya. Alat pengukur kadar air tipe digital ini harus dikalibrasi terlebih dahulu 

ketepatan pengukuramya dengan hasil pengukuran metode oven. 

Pada penentuan nilai kadar air produk pertanian menggunakan metode oven ini 

memiliki perlakuan yang berbeda untuk setiap macam produk pertaniannya misalnya 

untuk biji kopi dan kakao pemanasan pada suhu 104 °C selama 16 jam, untuk biji 

kedelai pada suhu 130 °C selama 1.5 jam sedangkan untuk biji jagung pada suhu 130 

°C selama 4 jam. 

Produk pertanian yang seringkali diukur untuk diketahui kadar airnya adalah 

biji-bijian. Secara umum biji mengandung unsur-unsur yang sama, yaitu embrio dan 

cadangan makanan serta kulit biji yang menyelubunginya. Biji - bijian banyak 

digunakan sebagai bahan makanan, oleh karena itu bijian-bijian harus bisa disimpan 

dalam jangka waktu lama. Penyimpanan yang baik dilakukan pada saat biji - bijian 

mencapai kadar air kesetimbangan. 

Pengukuran kadar air dapat dilakukan mengunakan alat ukur dan pengukuran 

dengan metode oven. Ketelitian dan ketepatan penentuan nilai kadar air menggunakan 

metode oven sudah menjadi acuan Standar Nasional Indonesia, namun demikian 

penentuan kadar air menggunakan metode oven ini relatif rumit dan membutuhkan 

waktu yang lama. Alat ukur kadar air merupakan perangkat ukur yang mudah dan 

cepat untuk mengetahui nilai kadar air. (Utama.A,S., 2006) 

Tercutat pada jurnal (Utama A.S. 2006), menurut Hall kadar air adalah kunci 

penentu keawetan komoditas pertanian selama penyimpanan, karena aktivitas biologi 

akan terjadi jika tersedia air. Penentuan kadar air terhadap komoditas pertanian harus 

dilakukan dengan tepat, untuk mengetahui waktu yang tepat untuk menghentikan 

proses pengeringan. Pengeringan terlalu lama selain pemborosan bahan bakar juga 

akan merusak mutu komoditas pertanian itu sendiri. Homogenitas dan banyaknya 

contoh yang diambil juga adalah dua hal yang penting dalam penentuan kadar air 

komoditas pertanian (Gomez dan Gomez, 1984). 

Kadar air biji - bijian akan selalu berubah mengikuti perubahan kelembaban 

udara sekitarnya untuk mencapai kadar air kesetimbangan pada tingkat kelembaban 

tersebut. Pada kadar air kesetimbangan, maka air dalam biji-bijian tidak akan menguap 

ke lingkungan dan juga tidak akan menyerap air dari lingkungan pada titik kadar air 

dan RH tertentu misalnya kadar air kesetimbangan biji kakao adalah 6-7 % pada 
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kelembaban relatif udara 70 %, dan untuk kopi kadar air 12 %, jagung 12-13% dan 

kedelai 12-14 %. Metode penentuan kadar air memiliki berbagai jenis, seperti : 

a. Metode Thermogravimetri 

 Infrared drying 

 Halogen drying 

 Oven drying 

 Microwave drying 

b. Metode Kimia 

 Titrasi Karl-Fischer 

 Kalsium karbida 

 Metode P2O5 

 Metode destilasi 

c. Metode Spektroskopi 

 Spektroskopi infrared 

 Spektroskopi microwave 

 NMR 

d. Metode lainnya 

 Rapat massa 

 Refraktometri 

 Konduktivitas 

 Kapasistansi 

 Kromatografi gas 

 

2.5 Meter Kadar Air 

Meter kadar air adalah sebuah alat ukur dan alat uji digital yang berfungsi untuk 

mengukur kandungan kadar air atau tingkat kekeringan suatu bahan atau benda. Dari 

hasil pengukuran yang dilakukan, maka akan diketahui apakah bahan tersebut sudah 

siap untuk dipakai atau masih membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Alat ini sangat 

berguna untuk bidang pertanian, diantaranya untuk mengukur kandungan air yang 

terdapat pada jagung, kopi, kakao, beras, padi, coklat, biji bijian lainnya, atau kayu, 

tepung, bubuk, gula merah, tembakau, cengkeh, tanah dan lainnya. 
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Gambar 2.3 Meter Kadar Air Kapasitif 

(Sumber gambar http://janggatehnik.com/) 
 

Gambar 2.4 Meter Kadar Air Resistif 

(Sumber gambar http://www.transindotama.com/) 

Cara kerja Meter Kadar Air: 

 
1. Termogravimetri : Cara ini dilakukan dengan beberapa tahap yakni 

penimbangan, pengovenan, dan pendinginan hingga diperoleh berat yang 

konstan. Nilai dari kandungan air yang ditentukan dapat dilihat dari selisih 

berat sebelum pemanasan dan sesudahnya. 

(https://www.alatukurkadarair.com/fungsi-moisture-meter.html) 

2. Konduktometri : Cara inilah yang dilakukan oleh alat Moisture Meter, yaitu 

dengan cara elektrik. Teknik pengukuran konduktometri didasarkan pada 

konduktivitas dan hantaran listrik. Kadar air akan berbanding linear terhadap 

kapasitas listrik yang diukur. Prinsip tipe kapasitansi ini menempatkan bahan 

pada dua plat kapasitor dan kandungan air berakibat pada sifat dielektrikal, 

sample air yang terukur sebanding dengan nilai kapasitan pada bahan tersebut. 

Hantaran Listrik tersebut akan terdeteksi oleh alat yang dinamakan detect. 

http://janggatehnik.com/)
http://www.transindotama.com/)
http://www.alatukurkadarair.com/fungsi-moisture-meter.html)
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Kadar air bahan akan berbanding linear terhadap kapasitas listrik yang diukur. 

Sebagian besar padatan mempunyai tetapan dielektrik antara sekitar 4 dan 13. 

Air mempunyai tetapan dielektrik kira-kira 80. Sensor mengukur perbedaan 

ini untuk menentukan prosentase berat kadar air bahan. Ketika sensor kapasitif 

mengukur kenaikan kapasitansi bahan kearah tetapan dielektrik air, kenaikan 

menunjukkan bahan mengandung labih banyak air. 

 

 
2.6 Pengujian Meter Kadar Air 

Pengukuran kadar air berpengaruh terhadap kualitas produk dan nilai transaksi 

dari suatu produk atau komoditas sehingga instansi pemerintah yang menangani 

kemetrologian, wajib menertibkan dan menguji alat ukur kadar air sesuai dengan 

aturan yang berlaku yaitu UU No.2 tahun 1981, Permendag No.8 tahun 2010, SK 

Dirjen PDN No. 38 tahun 2010, serta ISO 712: Cereals and cereal products - 

Determination of moisture content - Routine reference method. 

Pengelompokan Meter Kadar air ada 3 yaitu: 

1. Berdasarkan kelas ketelitian: Kelas I dan Kelas II; 

2. Berdasarkan Spesifikasi Teknis: Kelompok A dan Kelompok B; 

3. Berdasarkan Penunjukan: Langsung dan Tidak Langsung. 

 
Metode Pengujian Meter Kadar Air sebagai berikut: 

1. Metode Referensi yaitu membandingkan penunjukan MKA uji terhadap hasil 

penentuan kadar air dari metode referensinya (metode oven). Pada metode ini 

membutukan 3 titik kadar air, yaitu kadar air normal dan kadar air yang sudah 

melalui proses pengkondisian sampel (dilembabkan atau dikeringkan) 

2. Metode Master Meter yaitu membandingkan penunjukan MKA uji dengan 

MKA yang dianggap sebagai master meter. Pada pengujian meter kadar air 

metode master meter sama seperti metode referensi yaitu membutuhkan 3 titik 

kadar air untuk menjadi sampel. 

3. Metode Master Sampel yaitu Meter Kadar Air diuji langsung dengan contoh 

biji-bijian yang telah diketahui harga standar kadar airnya 

4. Metode Pengujian satu titik yaitu pengujian dilakukan terhadap satu titik 

penunjukan saja. 
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2.7 Ultrasonic Mist 

Ultrasonic Mist atau disebut juga alat penyemprot ultrasonic merupakan alat 

untuk membuat kabut atau uap air. Transducer ultrasonic mist terbuat dari keramik 

piezo yang bekerja dengan mengubah gelombang suara frekuensi tinggi menjadi 

energi mekanik yang ditransferkan ke cairan, menciptakan gelombang berdiri. Saat 

tersebut cairan berubah menjadi kabut halus berukuran mikron yang seragam. Oleh 

karena itu komponen ini merupakan komponen kunci yang digunakan pada prototipe 

ini. 

 
Gambar 2.5 Prinsip Kerja Ultrasonic Mist 

(sumber gambar https://www.stulz-usa.com/en/ultrasonic-humidification/principle-of-operation/) 

Transduser piezoelektrik yang direndam dalam water bed, mengubah sinyal 

elektronik frekuensi tinggi menjadi osilasi mekanik frekuensi tinggi. Ketika kecepatan 

osilasi ditingkatkan ke tingkat di mana partikel air tidak lagi dapat mengikuti 

permukaan osilasi, terjadi vakum sesaat dan kompresi kuat, yang mengarah pada 

pembentukan ledakan gelembung udara (kavitasi). Berikut merupakan bentu disk 

transduser alat penyemprot ultrasonik dengan spesifikasi diameter 20 mm dan 

frekuensi kerja 113-kHz. 

 

Gambar 2.6 Ultrasonic Mist 

(sumber gambar https://www.electroschematics.com/ultrasonic-mist-maker/) 

2.8 Sensor DHT22 

Sensor yang digunakan untuk mendeteksi suhu sangat bervariasi, salah satunya 

adalah DHT22 yang merupakan sensor pengukur suhu dan kelembaban relatif dengan 

http://www.stulz-usa.com/en/ultrasonic-humidification/principle-of-operation/)
http://www.stulz-usa.com/en/ultrasonic-humidification/principle-of-operation/)
http://www.electroschematics.com/ultrasonic-mist-maker/)
http://www.electroschematics.com/ultrasonic-mist-maker/)


14  

output berupa sinyal digital dengan galat relatif pengukuran suhu 4% dan kelembaban 

18% (Saptadi, 2014). 

 
 

Gambar 2.7 Sensor DHT22 

(sumber gambar http://www.robotpark.com/) 

Prinsip kerja dari DHT22 yaitu saat mendeteksi suhu dan kelembaban di 

sekitarnya, maka akan diketahui nilainya dari hasil pembacaan sensor. Sensor DHT22 

mempunyai kelebihan dalam kecepatan pembacaan suhu, ketelitian, serta daya tahan 

yang baik. Contohnya pada alat yang dirancang menggunakan sensor DHT22 dan 

dilakukan percobaan dengan termometer digital, maka suhu yang terukur memiliki 

selisih 0.93, serta kelembaban yang terukur lebih cepat mengalami penyesuaian 

(Islam, 2016). 

 

2.9 Sensor Capacitive Soil Moisture 

Kapasitor adalah salah satu komponen pada rangkaian listrik yang dapat 

menyimpan dan melepas energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Saat pertama kali 

dilayani dengan sumber listrik, kapasitor akan mengisi dirinya dengan muatan-muatan 

listrik, peristiwa inilah yang disebut dengan proses charging. Setelah penuh, kapasitor 

akan bergerak arus listrik di dalamnya rangkaian listrik akan bersifat terbuka. Namun 

saat sumber listrik dimatikan dari rangkaian, kapasitor dapat bersifat sebagai sumber 

listrik dengan cara melepas muatan listrik kepada rangkaian, peristiwa ini disebut 

pemakaian. Kapasitor umumnya terbuat darı dua konduktor yang di antaranya 

terdapat bahan dieleketrik. Bahan dielektrik adalah bahan isolator atau bahan yang 

tidak bisa menghantarkan listrik. Namun karena adanya aliran listrik yang merupakan 

alıran elektron, atom penyusun dielektrik menjadi tidak seimbang dan akhirnya 

menimbulkan muatan muatan listrik. Sehingga setiap bahan dielektrik memiliki nilai 

http://www.robotpark.com/)
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permivitas masing masing yang akhirnya mempengaruhi nilai kapasitansi (Hasnan, 

2017) 

 

Gambar 2.8 Capacitive Soil Moisture Sensor 

(sumber gambar https://electropeak.com/capacitive-soil-moisture-sensor) 

Sensor kapasitif merupakan sensor elektronika yang bekerja berdasarkan 

konsep kapasitif. Sensor ini bekerja berdasarkan perubahan muatan energi listrik yang 

dapat disimpan oleh sensor akibat perubahan jarak lempeng, perubahan luas 

penampang dan perubahan volume sensor kapasitif tersebut. Konsep kapasitor yang 

digunakan sensor kapasitif adalah proses menyimpan dan melepas energi dalam 

bentuk muatan listrik pada kapasitor yang dapat digunakan oleh luas permukaan, jarak 

dan bahan dielektrikum (Hasnan, 2017). Konsep kapasitor yang digunakan sensor 

kapasitif adalah penyimpanan dan pelepasan energi listrik dalam bentuk muatan listrik 

pada kapasitor yang dapat digunakan oleh luas permukaan, jarak dan bahan 

dielektrikum (Baxter, 2000). 

2.10 Arduino Uno 

Arduino dikatakan sebagai sebuah platform dari physical computing yang 

bersifat open source. Physical computing adalah membuat sebuah sistem atau 

perangkat fisik dengan menggunakan software dan hardware yang sifatnya interaktif 

yaitu dapat menerima rangsangan dari lingkungan dan merespon balik. Arduino tidak 

hanya sekedar sebuah alat pengembangan, tetapi adalah kombinasi dari hardware, 

bahasa pemrograman, dan Integrated Development Environment (IDE) yang canggih. 

IDE adalah sebuah software yang sangat berperan untuk menulis program, meng- 

compile menjadi kode biner dan meng-upload ke dalam memory microcontroller. 

Arduino memiliki spesifikasi dengan tegangan operasi 5 V dan 3,3 V, frekuensi 16 

MHz. (Arduinocc, 2019) 
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Gambar 2.9 Arduino Uno] 

(sumber gambar https://edukasirobotika.com/product/robot/) 

Arduino memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan mikrokontroler 

lain, yaitu : 

1. Tidak perlu perangkat downloader, didalamnya sudah ada bootloader yang 

akan menangani upload program dari komputer. 

2. Sudah memiliki sarana komunikasi USB, sehingga pengguna laptop yang tidak 

memiliki port serial / RS232 bisa menggunakan nya. 

3. Bahasa pemrograman relative mudah karena software Arduino dilengkapi 

dengan kumpulan library yang cukup lengkap. 

4. Memiliki modul siap pakai (shield) yang bisa ditancapkan pada board 

Arduino. Misalnya shield GPS, Ethernet, SD Card, dan lainnya. 

5. Lintas platform, software Arduino dapat dijalankan pada sistem operasi 

Windows, Macintosh OSX dan Linux, sementara platform lain umumnya 

terbatas hanya pada Windows. 

6. Sistem yang terbuka, baik dari sisi hardware maupun software-nya 

 
 

Berikut fungsi dari bagian bagian arduino: 

1. Pin Input/Output Digital (0-13) 

Pin I/O digital berfungsi sebagai input atau output, dapat diatur oleh program. 

Khusus untuk 6 buah pin 3, 5, 6, 9, 10 dan 11, dapat juga berfungsi sebagai pin 

analog output dimana tegangan output-nya dapat diatur. Nilai sebuah pin 

output analog dapat diprogram antara 0 – 255, dimana hal itu mewakili nilai 

tegangan 0 – 5V. 

2. USB 

USB berfungsi untuk: 

 Memuat program dari komputer ke dalam arduino 
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 Komunikasi serial antara papan dan komputer 

 Memberi daya listrik kepada arduino 

3. Sambungan SV1 

Sambungan atau konektor untuk memilih sumber catu daya Arduino dari 

eksternal atau menggunakan USB. Sambungan ini tidak diperlukan lagi pada 

Arduino versi terakhir karena pemilihan sumber daya eksternal atau USB 

dilakukan secara otomatis. 

4. Q1 – Kristal (Quartz Crystal Oscillator) 

Jika microcontroller dianggap sebagai sebuah otak, maka kristal adalah 

jantung-nya karena komponen ini menghasilkan detak-detak yang dikirim 

kepada microcontroller agar melakukan sebuah operasi untuk setiap detak- 

nya. Kristal ini dipilih yang berdetak 16 juta kali per detik (16MHz). 

5. Tombol Reset S1 

Untuk mereset papan sehingga program akan mulai lagi dari awal. Tombol 

reset ini bukan untuk menghapus program atau mengosongkan 

microcontroller. 

6. In-Circuit Serial Programming (ICSP) 

Port ICSP memungkinkan pengguna untuk memprogram microcontroller 

secara langsung, tanpa melalui bootloader. Umumnya pengguna Arduino tidak 

melakukan ini sehingga ICSP tidak terlalu dipakai walaupun disediakan. 

7. IC 1 – Microcontroller Atmega 

Microcontroller Atmega ini merupakan komponen utama dari papan Arduino, 

di dalamnya terdapat CPU, ROM dan RAM. 

8. X1-Sumber Daya Eksternal 

Jika ingin disuplai dengan sumber daya eksternal, arduino dapat diberikan 

tegangan DC antara 9-12V. 

9. Pin Input Analog 

Pin Input Analog sangat berguna untuk membaca tegangan yang dihasilkan 

oleh sensor analog, seperti sensor suhu. Program dapat membaca nilai sebuah 

pin input antara 0 – 1023, dimana hal itu mewakili nilai tegangan 0 – 5V. 
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2.11 LCD 

LCD 16x2 adalah modul yang digunakan sebagai antarmuka antara pengguna 

dan sistem mikrokontroler dengan tampilan 2 baris dan 16 karakter. LCD ini 

dikendalikan oleh mikrokontroler HD 44780 yang memiliki DDRAM (Display Data 

Access Memory) sebagai memori tempat karakter yang ditampilkan berada, CGRAM 

(Character Generator Random Access Memory) sebagai memori untuk 

menggambarkan pola karakter dan CGROM (Character Generator Read Only 

Memory) sebagai tempat penyimpanan karakter yang telah permanen dan tidak dapat 

dihapus. Modul LCD ini memiliki 16 kaki untuk berkomunikasi dengan sistem 

mikrokontroler yang terdiri atas 3 kaki kontrol, 8 kaki data dan 5 kaki suplai tegangan. 

(Adhitya, 2009) 

 

 
Gambar 2.10 LCD 2x16 

(sumber gambar https://www.bing.com/) 

Dalam penggunaannya pengiriman data baik karakter maupun perintah 

terdapat dua metode yang dapat digunakan yaitu metode 4-bit dan 8-bit. Pada metode 

8-bit pengiriman data dilakukan satu kali sedangkan pada metode 4-bit pengiriman 

data dilakukan dua kali. Untuk mengirim atau menerima data terlebih dahulu diatur 

pin RS dan RW terlebih dahulu sesuai keperluan, kemudian setelah itu memberikan 

sinyal tinggi. Kemudian data dikirim dan sinyal dikembalikan ke sinyal rendah. Untuk 

I2C LCD adalah modul LCD yang dikendalikan secara serial sinkron dengan protokol. 

(Elektronika, 2015) 

Awalnya modul LCD dikendalikan secara parallel baik untuk jalur data 

maupun kontrolnya. Jalur paralel memakan banyak pin di Arduino. Dengan 

http://www.bing.com/)
http://www.bing.com/)
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menggunakan I2C maka pin yang digunakan lebih sedikit, awalnya membutuhkan 7 

pin menjadi hanya 4 pin yang terhubung dengan Arduino. 

 

2.12 Karakteristik Pengukuran 

Dalam setiap pengukuran, hasil yang didapatkan belum tentu sesuai dengan 

nilai yang sebenarnya. Untuk mengetahui tingkat kebenaran dari suatu hasil 

pengukuran dibutuhkan beberapa parameter sehingga pengukuran yang dilakukan 

dapat diketahui ketertelusurannya. Untuk input tetap dibutuhkan parameter akurasi, 

presisi, bias dan kesalahan. Sedangkan input berubah parameter sensitivitas, linieritas 

dan histerisis. Input tetap, yaitu saat suatu alat ukur diberikan masukan yang sama 

selama pengujian, sehingga yang menjadi pantauan adalah nilai keluaran atau output 

dari sistem apakah sama atau berbeda. Sedangkan, input yang berubah adalah saat 

sistem diberikan masukkan yang berbeda-beda per satuan waktu, biasanya nilai 

masukan tersebut naik atau menurun, sehingga dicari korelasi linearitasnya terhadap 

output berdasarkan rumus teori yang telah ditentukan. 

 

 
2.12.1 Akurasi 

Akurasi atau ketelitian adalah derajat kedekatan harga penunjukan alat ukur 

dengan harga penunjukan alat ukur standar yang dianggap benar. Akurasi 

mendefinisikan seberapa dekat hasil pengukuran atau eksperimen dengan nilai yang 

sebenarnya. (Mikhail, 1981). Berikut merupakan persamaan untuk mengetahuin nilai 

dari akurasi 

𝐴𝑘𝑢𝑟𝑎𝑠𝑖 = (1 − 
𝐵𝑖𝑎𝑠+3𝜎

) 100% persamaan 2.1 
𝑋𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 

 
 

𝜎 =  √
∑ (𝑥𝑖−𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎)2

 

𝑛−1 
persamaan 2.2 

 

𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 

Keterangan: 

=  
∑𝑥𝑖 

𝑛 
persamaan 2.3 

σ : Standar deviasi 

𝑥𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 : Nilai pengukuran standar 

𝑥𝑖 : Nilai pengukuran 

n : jumlah data 
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2.12.2 Presisi 

Presisi atau kebenaran atau ketepatan adalah derajat kedekatan dalam satu 

kelompok data pengukuran untuk input yang sama. Presisi merupakan kemampuan 

alat ukur untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten pada pengukuran 

berulang. (Mikhail, 1981). 

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑖 = (1 − 
3𝜎

 
𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 

 

) 100% persamaan 2.4 

 

 

 

2.12.3 Bias 

Bias adalah perbedaan harga rata-rata output alat ukur dengan harga benar 

untuk input yang sama. Bias menunjukan kecenderungan nilai pengukuran yang lebih 

besar atau lebih kecil dari suatu alat ukur dibandingkan dengan alat ukur standar. 

Persamaan bias ditunjukan sebagai berikut. (Mikhail, 1981). 

𝑏𝑖𝑎𝑠 =  𝑥𝑏𝑒𝑛𝑎𝑟 −  𝑥𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 persamaan 2.5 

 

 
2.12.4 Analisis ANOVA 

Anova adalah sebuah analisis statistik yang menguji perbedaan rerata antar 

grup. Grup disini bisa berarti kelompok atau jenis perlakuan. Anova ditemukan dan 

diperkenalkan oleh seorang ahli statistik bernama Ronald Fisher. Anova merupakan 

singkatan dari Analysis of variance. Merupakan prosedur uji statistik yang mirip 

dengan t test. Namun kelebihan dari Anova adalah dapat menguji perbedaan lebih dari 

dua kelompok. Berbeda dengan independent sample t test yang hanya bisa menguji 

perbedaan rerata dari dua kelompok saja. 

Anova digunakan sebagai alat analisis untuk menguji hipotesis penelitian yang 

mana menilai adakah perbedaan rerata antara kelompok. Hasil akhir dari analisis 

ANOVA adalah nilai F test atau F hitung. Nilai F Hitung ini yang nantinya akan 

dibandingkan dengan nilai pada tabel F. Jika nilai F hitung lebih dari F tabel, maka 

dapat disimpulkan bahwa menerima H1 dan menolak H0 atau yang berarti ada 

perbedaan bermakna rerata pada semua kelompok. 

Analisis ANOVA sering digunakan pada penelitian eksperimen dimana 

terdapat beberapa perlakuan. Peneliti ingin menguji, apakah ada perbedaan bermakna 

antar perlakuan tersebut. Ciri khas ANOVA adalah adanya satu atau lebih variabel 
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bebas sebagai faktor penyebab dan satu atau lebih variabel response sebagai akibat 

atau efek dari adanya faktor. Ciri lainnya adalah variabel response berskala data rasio 

atau interval (numerik atau kuantitatif). 

Anova merupakan salah satu dari berbagai jenis uji parametris, karena 

mensyaratkan adanya distribusi normal pada variabel terikat per perlakuan atau 

distribusi normal pada residual. Syarat normalitas ini mengasumsikan bahwa sample 

diambil secara acak dan dapat mewakili keseluruhan populasi agar hasil penelitian 

dapat digunakan sebagai generalisasi. Namun keunikannya, uji ini dapat dikatakan 

relatif robust atau kebal terhadap adanya asumsi tersebut. 
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BAB III 

RANCANG BANGUN 

3.1 Deskripsi Prototipe 

Prototipe ini dirancang sebagai alat bantu pada proses pengujian meter kadar 

air. Saat dilakukan pengujian meter kadar air, dibutuhkan 3 tingkatan kadar air pada 

sampel (3 titik pengujian), baik 3 tingkatan dibawah kadar air sampel normal maupun 

3 tingkatan diatas kadar air sampel normal. Untuk mengurangi jumlah kadar air pada 

sampel biasanya dilakukan pemanasan menggunakan oven selama 9 menit dengan 

suhu 105
o
C untuk mengurangi 1% kadar air. Dan untuk proses menaikan kadar air 

sampel, biasanya sampel disimpan dalam box yang berisi bak air yang terdapat jaring 

jaring diatasnya. Proses menaikan kadar air sampel seperti ini membutuhkan waktu 

yang panjang, sekitar 18-24 jam untuk menaikan 2-3%. Prototipe ini membantu 

mempersingkat waktu untuk proses menaikan kadar air, yang semula menaikan kadar 

air 2-3% membutuhkan waktu 24 jam proses penaikan kadar air, dengan prototipe ini 

dapat menaikan kadar air 2-3% dalam waktu 15-30 menit. 

Prototipe pengontrol ultrasonic mist metode penguapan pada pengujian meter 

kadar air merupakan suatu alat yang digunakan untuk membantu dalam proses 

pengujian meter kadar air, proses untuk menaikan kadar air pada beras yaitu dengan 

cara penguapan yang dilakukan oleh ultrasonic mist sehingga kelembaban naik karena 

beras menyerap uap air. Prototipe ini dibuat dengan menggunakan gabungan beberapa 

sensor yaitu sensor capacitive soil moisture, sensor kelembaban, dan sensor suhu. 

Untuk meng-aktifkan atau menon-aktifkan ultrasonic mist, maka digunakan 

pengontrolan berdasarkan waktu yang nantinya akan mengirimkan sinyal output pada 

relay. Sedangkan sensor DHT22 digunakan untuk mengukur keadaan suhu dan 

kelembaban ruangan box prototipe yang digunakan untuk menyesuaikan kadar air 

suatu beras. Kemudian sensor capacitive soil moisture digunakan untuk mengukur 

sementara kadar air sampel yang diuapkan. 

 

3.2 Design Prototipe 

Alat ini di design dengan 2 box utama, box dengan ukuran kecil ditempatkan 

diatas box yang lebih besar. Fungsi box yang berukuran kecil ini yaitu tempat untuk 
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menyimpan komponen komponen listrik yang rentan terkena air. Sedangkan box yang 

berukuran besar berfungsi sebagai tempat penguapan beras (sampel) menggunakan 

ultrasonic mist, pada box yang berukuran besar terdapat sekat yang berlubang guna 

menyalurkan uap air yang diproses pada bagian atas box besar. Box ini terbuat dari 

akrilik yang bersifat tahan air, sehingga mengurangi resiko kerusakan jika terus 

menerus terkena butiran uap air. 

 

 

 

 

Box Rangkaian 

 

 

Capacitive Soil Moisture Sensor 

Arduino UNO 

Sensor DHT 22 

Ultrasonic Mist 
 

 

 

 

Gambar 3.1 Design 3D Box Prototipe 
 

Prototipe ini terdiri dari sensor suhu dan kelembaban, sensor capacitive soil 

moisture, ultrasonic mist, relay, mikrokontroler, LCD 16x2. Semua komponen 

diintegrasikan menjadi satu dengan pemograman sehingga semua sistem dapat 

berjalan. Sensor suhu dan kelembaban dihubungkan pada pin 2 arduino UNO dan juga 

ground serta VCC, lalu capasitive soil moisture sensor dihubungkan pada pin analog 

3, VCC dan juga ground pada arduino UNO, ultrasonic mist dihubungkan dengan 

driver-nya lalu dihubungkan dengan relay yang sudah terhubung dengan 

mikrokontroler pada pin 3. LCD yang berfungsi untuk menampilkan hasil pengukuran 

dihubungkan pada driver I2C untuk mengurangi penggunaan kabel sehingga dapat 

meminimalisir terjadinya error. Prototipe ini menggunakan set point waktu untuk 

mengaktifkan dan menon-aktifkan ultrasonic mist, sehingga pada program 

mikrokontroller terdapat fungsi timer countdown didalamnya. 
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Driver Ultrasonic 
Mist 

 

LCD 16 x 2 

Push Button 
(Set) (Start) (Pause) 

 
 

Gambar 3.2 Rangkaian Komponen 
 

3.3 Prinsip Kerja Ptototipe 
 

 

 

 

 
      

 
 
 

Gambar 3.3 Diagram Blok Prototipe 
 

Berdasarkan diagram blok diatas prototipe ini memiliki tiga buah sinyal input 

yang masuk kedalam arduino UNO untuk diproses berdasarkan program yang telah 

dibuat pada sebuah aplikasi Arduino IDE. Kemudian sinyal yang telah di proses 

dikeluarkan sebagai sinyal output untuk mengontrol relay yang terhubung dengan 

driver ultrasonic mist dan ultrasonic mist. Selain itu sinyal output dari hasil 

pengukuran semua sensor dan waktu timer ditampilkan pada LCD 16 x 2. Berikut 

merupakan flowchart prototipe pengontrol ultrasonic mist. 

 

Arduino UNO 

 

DHT 22 Sensor 

Capacitive Soil 
Moisture Sensor 

 

Ultrasonic Mist 
 

Relay 
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Gambar 3.4 Diagram Alir Prototipe 
 

Berdasarkan flowchart diatas prototipe ini memiliki prinsip kerja yang 

sederhana. Dimana prototipe ini dimulai dengan memasukan nilai set point berupa 

waktu timer untuk mengontrol lamanya waktu ultrasonic mist bekerja. Lama waktu 

yang diinginkan dapat diatur dengan menekan Push Button Set, Push Button Start 

(naik), dan Push Button Pause/Reset (turun). Setelah waktu timer diset dan Push 

Button Start ditekan maka waktu timer akan menghitung mundur sampai dengan 0 

detik. Selama timer menghitung mundur, ultrasonic mist akan bekerja mengubah air 

menjadi butiran butiran uap air yang sangat kecil, sehingga sampel beras dapat 

menyerap air dengan mudah. Dan ketika timer telah menghitung hingga detik ke nol 

maka ultrasonic mist akan berhenti menguapkan air. Prototipe ini juga memiliki dua 

Start 

Masukan Nilai Set 

Point Waktu (10, 

15, 20, 25, 30 

menit) 

No 

Jika Nilai Set Point 

= 

0 detik 

Yes 

Stop 

 
Tampilkan Data Suhu & 

Kelemabapan Ruangan Box, Data 

Kadar Air, Serta Timer 

Sensor DHT 22 

Mendeteksi Suhu & 

Kelembapan Ruangan 

Box 

 
Sensor Capacitive 

Mendeteksi Kadar Air 

Sampel 

 

Ultrasonic Mist 
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buah sensor yang berfungsi untuk mendeteksi besaran suhu dan kelembaban di dalam 

box serta kadar air sampel sementara yang diuapkan. Kedua sensor tersebut akan 

menampilkan hasil pengukuran di layar LCD 16x2. 

 

3.4 Prosedur Pengujian 

3.4.1 Prosedur Penggunaan Prototipe 

Berikut merupakan prosedur untuk menggunakan prototipe: 

1. Keadaan suhu serta kelembaban ruangan dicatat; 

2. Jumlah air didalam bak air diperiksa, tambahkan air jika kondisi air 

kurang; 

3. Sampel berupa beras dimasukan kedalam box bagian bawah sebanyak 

70 gram; 

4. Box akrilik ditutup saat akan memulai penguapan; 

5. Prototipe dihubungkan dengan sumber listrik; 

6. Set point diatur untuk mengatur berapa lama waktu proses penguapan 

pada sampel dengan menekan push button 

a. Push button set untuk mengubah mode timer menjadi mode set 

agar dapat diatur waktu timernya. 

b. Push button start (naik) untuk memulai timer menghitung mundur 

dan menaikan angka set point pada mode set. 

c. Push button pause/reset (turun) untuk memberhentikan sementara 

timer ketika timer telah menghitung mundur dan menurunkan 

angka set point pada mode set. Serta untuk mereset waktu timer 

jika ditekan lama. 

7. Saat ultrasonic mist menyala, jangan buka box akrilik agar penguapan 

sempurna; 

8. Setelah penguapan selesai, pintu akrilik dibuka, dan di tunggu beberapa 

menit hingga uap air keluar dari box; 

9. Sampel dikeluarkan dan dipindahkan ke nampan yang tersedia; 
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3.4.2 Prosedur Pengujian Hasil Meningkatkan Kadar Air 

Proses pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan nilai kadar air 

beras yang belum diuapkan dengan beras yang sudah diuapkan menggunakan meter 

kadar air resistif. Berikut tahapan tahapan pengujian: 

1. Setelah sampel dipindahkan ke dalam nampan, kondisikan sampel pada 

ruangan pengujian selama 60 menit; 

2. Catat keadaan suhu dan kelembaban ruang pengujian; 

3. Dilakukan pengujian menggunakan meter kadar air resistif pada beras yang 

belum diuapkan, catat pembacaan; 

4. Lakukan pengujian menggunakan meter kadar air resistif pada beras yang 

sudah diuapkan, catat pembacaan serta waktu pengkondisian sampel (jarak 

waktu saat beras selesai diuapkan sampai beras diuji); 

5. Lakukan prosedur 4 setiap 15 menit sekali; 

6. Data yang sudah didapatkan lalu diolah; 
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BAB IV 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1      Data Hasil Pengujian dan Pembahasan 

Prototipe dengan judul ”Prototipe Pengontrol Ultrasonic Mist Metode 

Penguapan pada Sampel Beras Pengujian Meter Kadar Air Resistif” yang telah 

berhasil dirangkai sehingga prototipe ini dapat meningkatkan kadar air yang dikontrol 

menggunakan relay dan timer, serta monitoring suhu dan kelembaban di dalam box. 

Prototipe ini terdapat sensor DHT22 yang digunakan untuk mengukur suhu serta 

kelembaban di dalam box serta sensor capacitive soil moisture yang digunakan untuk 

mengukur kadar air sampel sementara. Proses untuk menaikan kadar air menggunakan 

ultrasonic mist ini bertujuan untuk mempersingkat proses pengkondisian sampel. Jika 

dilihat berdasarkan data hasil pengujian yang dilakukan selama 1 jam, 30 menit, dan 

15 menit, prototipe ini berhasil meningkatkan kadar air dalam waktu yang relatif lebih 

singkat dibandingkan dengan metode pengkondisian sampel sebelumnya. Selain itu 

kadar air sampel yang dihasilkan juga memiliki sifat homogen dan stabil. 

 
Gambar 4.1 Prototipe Pengontrol Ultrasonic Mist Metode Penguapan pada Sampel Beras Pengujian 

Meter Kadar Air Resistif 
 

Gambar 4.1 memperlihatkan bagian utama prototipe ini yang terdiri dari satu 

box berukuran 12 cm x 12 cm x 12 cm dan box dibawahnya berukuran lebih besar 

yaitu 20 cm x 15 cm x 15 cm dengan sekat berjarak 6 cm dari atas. Di dalam box 

bagian bawah berfungsi sebagai tempat penguapan sampel beras, uap air yang 

dihasilkan oleh ultrasnoic mist akan menyebar keseluruh box menyebabkan naiknya 

kelembaban yang diserap oleh beras sehingga kadar air dalam beras yang sedang 

dikondisikan akan meningkat. 
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Gambar 4.2 rangkaian protitipe 

Pengontrolan pada ultrasonic mist menggunakan relay dan timer. Dengan 

pengotrolan ini, pekerjaan yang dilakukan menjadi lebih efektif karena saat timer 

sudah dinyalakan, prototipe ini akan menyala dan mati sesuai waktu yang sudah 

ditentukan sehingga saat pengkondisian sampel dapat melakukan hal lain untuk 

mempersiapkan pengujian meter kadar air resistif. 

Sensor DHT22 digunakan untuk memonitoring keadaan suhu serta kelembaban 

di dalam box. Sehingga jika ultrasonic mist tidak mengeluarkan uap air dapat dilihat 

dari LCD yang menampilkan suhu serta kelembaban di dalam box, jika ultrasonic mist 

tidak menyala maka kelembaban di dalam box akan rendah. Berikut merupakan hasil 

pengujian dari sensor DHT22 

Tabel 4.1 Hasil Pengolahan Pengujian Sensor DHT22 

Perhitungan Suhu Kelembaban 

Rata-Rata Standar 23.2 61.7 

Rata -Rata Uji 23.1 82.9 

Koreksi 0.2 -21.2 

Stdev 0.54 10.43 

3a 1.61 31.28 

3a + bias 1.8 52.5 

Bias 0.2 21.2 

Akurasi (%) 92.31 14.91 

Presisi (%) 93.01 62.25 

Error (%) 7.69 85.09 
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Berdasarkan tabel diatas sensor DHT22 yang digunakan memiliki tingkat 

akurasi 92.31% untuk besaran suhu dan 14.91% untuk besaran kelembaban. 

Sedangkan untuk tingkat presisi yang dimiliki sensor DHT22 ini sebesar 93.01% 

untuk besaran suhu dan 62.25% untuk besaran kelembaban. Untuk besaran 

kelembaban sensor DHT22 memiliki tingkat akurasi dan presisi yang rendah setelah 

dilakukan pengujian. Hal ini disebabkan oleh kaki konektor sensor DHT22 yang 

tertekuk pada hari kedua pengujian, sehingga menyebabkan hasil pembacaan menjadi 

tidak akurat dan kurang presisi. Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan 

pembacaan sensor DHT22 dengan thermohygro yang sudah bersertifikat di dalam 

Laboratorium Meter Kadar Air Direktorat Metrologi. 

Capacitive soil moisture sensor merupakan sebuah sensor untuk mendeteksi 

kadar air suatu kondisi bahan terutama untuk mendeteksi kadar air suatu tanah dengan 

metode kapasitif. Pada prototipe yang dibuat, capacitive soil moisture sensor ini 

digunakan untuk mendeteksi kadar air sampel beras yang dinaikan kandungan kadar 

airnya. Maka dari itu diperlukan sebuah pengujian untuk mengetahui kemampuan 

kerja dari capacitive soil moisture sensor yang digunakan dengan cara 

membandingkan nilai pembacaan dari capacitive soil moisture sensor dengan 

pembacaan meter kadar air. Berikut merupakan data hasil pengujian capacitive soil 

moisture sensor. 

Tabel 4.2 Pengolahan Data Pengujian Sensor Capacitive Soil Moisture 
 

Perhitungan Hasil 

Rata-Rata Standar 18.7 

Rata -Rata Uji 14.0 

Koreksi 4.7 

Stdev 0 

3σ 0 

3σ + bias 4.7 

Bias 4.7 

Akurasi (%) 74.96 

Presisi (%) 100.00 

Error (%) 25.04 

 

Berdasarkan data diatas capacitive soil moisture sensor yang telah diuji 

memiliki tingkat akurasi sebesar 74.96% dengan error penunjukan sebesar 25.04%. 

Dengan demikian sensor tersebut tidak dapat dijadikan sebagai acuan untuk 

mengontrol kinerja ultrasonic mist. Hal tersebut dikarenakan pada saat pembacaan 
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capacitive soil moisture sensor terpengaruh oleh adanya rongga rongga udara yang 

terbentuk dari tumpukan beras. Berbeda halnya jika pengukuran kadar air 

menggunakan meter kadar air tipe kapasitif yang memiliki sebuah wadah tertutup 

sehingga tidak menimbulkan rongga udara antara beras. Kemudian standar yang 

digunakan untuk pengujian capacitive soil moisture sensor ini menggunakan sebuah 

meter kadar air tipe resistif yang mengharuskan terlebih dahulu penggerusan terhadap 

sampel yang akan diukur. Sehingga hasil pengukuran kadar air yang ditunjukan 

merupakan kadar air sesungguhnya yang terkandung oleh sampel beras. 

Pengujian timer dilakukan untuk mengetahui nilai koreksi yang dimiliki oleh 

prototipe dengan cara membandingkan hasil penunjukan waktu pada prototipe dengan 

hasil penunjukan waktu pada stopwatch. Pengujian timer tersebut menghasilkan data 

pada tabel 4.3. Berdasarkan hasil pengujian timer didapatkan bahwa timer pada 

prototipe memiliki perbedaan penunjukan. 

Proses untuk menaikan kadar air menggunakan ultrasonic mist ini bertujuan 

untuk mempersingkat proses pengkondisian sampel, yang semula mmebutuhkan 

waktu 18 jam hingga 24 jam untuk meningkatkan kadar air 2-3%. Ultrasonic mist ini 

bekerja dengan cara bergetar dengan frekuensi tinggi di dalam air sehingga air tersebut 

terpecah menjadi uap air berukuran sangat kecil yang sebelumnya berupa bulir air. 

Uap air ini menyebabkan kelembaban di dalam box meningkat, sehingga beras 

(sampel) ini menyerap uap air di dalam box. 

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Sampel yang Sudah diuapkan Selama 1 jam 

Rata - Rata Kadar Air (%) Setelah Penguapan 

Waktu Penguapan 1 jam 

Waktu 

Pengkondisian 

Pengujian 

ke-1 

Pengujian 

ke-2 

Pengujian 

ke-3 

Pengujian 

ke-1 

Pengujian 

ke-2 

Pengujian 

ke-3 

Pengujian 

ke-1 

Pengujian 

ke-2 

Pengujian 

ke-3 

Kadar Air (%) Kenaikan Kadar Air (%) Kenaikan (%) 

60 menit 18.4 18.4 - 4.3 4.3 - 30.50 30.50 - 

75 menit - 18.6 - - 4.5 - - 31.91 - 

90 menit 17.6 18.4 - 3.5 4.3 - 24.82 30.50 - 

105 menit - 18.5 - - 4.4 - - 31.21 - 

120 menit 16.7 18.1 19.4 2.6 4.0 5.4 18.44 28.37 38.30 

24 jam 15.3 - 18.8 1.2 - 4.8 8.75 - 34.04 

1 minggu - 18.1 - - 4.0 - - 28.37 - 

 

Data diatas merupakan rata rata dari penunjukan meter kadar air tipe resistif 

yang digunakan untuk mengukur sampel yang telah diuapkan selama 1 jam. Waktu 

penguapan selama 1 jam ini menghasilkan peningkatan nilai kadar air sampel yang 
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tinggi. Pengujian dilakukan dengan menggunakan sampel beras yang memiliki kadar 

air awal sebesar 14.1%. Dengan demikian prototipe yang telah dibuat dapat dikatakan 

mampu untuk meningkatkan kadar air sebuah sampel yang akan digunakan dalam 

pengujian meter kadar air berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3 Grafik Kadar Air Penguapan 1 jam Pengujian ke-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.4 Grafik Kadar Air penguapan 1 jam Pengujian ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Kadar Air penguapan 1 jam Pengujian ke-3 
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Gambar grafik 4.3, gambar grafik 4.4 dan juga gambar grafik 4.5 diatas 

merupakan representasi dari Tabel 4.9 hasil pengujian sampel yang sudah diuapkan 

selama 1 jam. Terlihat bahwa dalam pengujian yang dilakukan dalam waktu tiga hari, 

kondisi sampel sebagian besar setelah diuapkan memiliki kadar air yang cukup stabil. 

Meskipun sampel cukup lama untuk didiamkan, hal ini didukung oleh penyimpanan 

sampel yang telah diuji dengan tepat. Penyimpanan sampel yang telah diuji dilakukan 

dengan menggunakan sebuah wadah tertutup agar sampel tidak mengalami perubahan 

nilai kadar air akibat suhu sekitar. Oleh karena itu prototipe yang telah dibuat selain 

dapat untuk menaikan kadar air sampel beras juga dapat menghasilkan sampel baru 

dengan tingkat kadar air sampel yang lebih tinggi dan stabil. 

Salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh sebuah sampel yang akan 

digunakan dalam proses pengujian meter kadar air yaitu sampel harus bersifat 

homogen. Untuk mengetahui apakah sampel beras yang diuapkan oleh prototipe 

homogen maka dilakukan pengujian keseragaman sampel berdasarkan data yang telah 

dihasilkan. Pengujian tersebut dilakukan menggunakan uji ANOVA, dengan hasil 

seperti pada tabel dibawah ini. 

 
Tabel 4.4 Uji ANOVA Sampel 1 Jam 

Anova: Single 
Factor 

 
SUMMARY 

  

Groups Count  Sum Average Variance  

Column 1  4 68 17 1.766667  

Column 2  4 73.83333 18.4583 0.006944  

 

 

ANOVA 

      

Source of Variation SS df  MS F P-value F crit 

Between Groups 4.253472222  1 4.25347 4.796398 0.071068 5.987378 

Within Groups 5.320833333  6 0.88681    

Total 9.574305556 
 

7 
    

 

 
Berdasarkan tabel diatas bahwa sampel beras yang diuapkan selama satu jam 

memiliki nilai F hitung lebih kecil dibandingkan dengan F tabel. Kondisi tersebut 

mengartikan bahwa sampel bersifat homogen. Sehingga sampel dapat digunakan 
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dalam proses pengujian meter kadar resistif. Proses pengujian prototipe yang telah 

dibuat dilakukan juga pada waktu penguapan selama 30 menit dan 15 menit. Berikut 

merupakan data hasil penguapan yang dilakukan selama 30 menit. 

 

 
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Sampel yang Sudah diuapkan Selama 30 menit 

Rata - Rata Kadar Air (%) Setelah Penguapan 

Waktu Penguapan 30 menit 

Waktu 

Pengkondisian 

Pengujian 

ke-1 

Pengujian 

ke-2 

Pengujian 

ke-3 

Pengujian 

ke-1 

Pengujian 

ke-2 

Pengujian 

ke-3 

Pengujian 

ke-1 

Pengujian 

ke-2 

Pengujian 

ke-3 

Kadar Air (%) Kenaikan Kadar Air (%) Kenaikan (%) 

60 menit 17.2 - 18.8 3.1 - 4.6 21.7 - 32.9 

75 menit - 17.4 18.5 - 3.1 4.4 - 22.0 31.2 

90 menit 16.6 17.1 18.6 2.5 3.0 4.5 17.5 21.3 31.7 

105 menit - 17.1 - - 3.0 - - 21.0 - 

120 menit 15.7 17.2 18.1 1.6 3.1 3.9 11.1 22.2 27.7 

24 jam - - 17.7 - - 3.6 - - 25.3 

1 minggu - 16.0 - - 1.9 - - 13.2 - 

3 minggu - - 17.4 - - 3.3 - - 23.4 

4 minggu - - 17.0 - - 2.9 - - 20.8 

 

Berdasarkan data diatas sampel beras yang diuapkan selama 30 menit 

mengalami kenaikan kadar air juga. Kadar air yang dikandung oleh sampel beras pun 

cukup stabil meskipun sudah didiamkan berminggu – minggu. Artinya pada proses 

penguapan yang dilakukan terhadap sampel beras, uap air yang dihasilkan oleh 

ultrasonic mist masuk meresap kedalam sampel beras. Untuk melihat stabilitas sampel 

beras hasil penguapan selama 30 menit ditampilkan dalam grafik berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Grafik Kadar Air Penguapan 30 menit Pengujian ke-1 
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Gambar 4.7 Grafik Kadar Air Penguapan 30 menit Pengujian ke-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Grafik Kadar Air Penguapan 30 menit Pengujian ke-3 

Terlihat dalam grafik diatas sampel beras yang diauapkan selama 30 menit 

memiliki grafik penurunan kadar air yang tidak terlalu signifikan. Sehingga sampel 

tersebut masih dapat digunakan untuk proses pengujian meter kadar air. Sedangkan 

untuk melihat homogenitas sampel yang dihasilkan, ketika dilakukan pengukuran 

kadar air menggunakan meter kadar air, sampel yang digunakan diambil secara 

random. Untuk membuktikan kembali bahwa sampel bersifat homogen maka 

dilakukan pengujian ANOVA dengan hasil seperti seperti yang ditunjukan pada Tabel 

4.12 uji ANOVA sampel 30 menit. Berdasarkan tabel tersebut bahwa sampel beras 

yang diuapkan selama 30 menit memiliki nilai F hitung lebih kecil dibandingkan 

dengan F tabel. Kondisi tersebut mengartikan bahwa sampel bersifat homogen. 
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 Tabel 4.6 Uji ANOVA Sampel 30 Menit  

Anova: Single 
Factor 

 

Sampel 30 Menit 
 

SUMMARY 
  

Groups Count Sum Average Variance 

Column 1 5 89.2 17.84 0.913 

Column 2 5 84.8 16.96 0.303 

   

 

 
 

ANOVA  

Source of Variation SS  df  MS F P-value F crit 

Between Groups  2.368  2 1.184 2.221388 0.15109 3.885294 

Within Groups  6.396  12 0.533    

Total 
 

8.764 
 

14 
    

 

 

Tabel 4.7 Hasil Pengujian Sampel yang Sudah diuapkan Selama 15 menit 
 

Rata - Rata Kadar Air (%) Setelah Penguapan 

Waktu Penguapan 15 menit 

Waktu 

Pengkondisian 

Kadar Air 

(%) 

Kenaikan 

Kadar Air 

(%) 

Kenaikan 

(%) 

135 menit 15.2 0.8 5.79 

150 menit 15.5 1.1 7.87 

165 menit 15.3 0.9 6.48 

180 menit 15.2 0.8 5.32 

195 menit 15.4 1.0 7.18 

255 menit 15.2 0.8 5.32 

1 minggu 15.2 0.8 5.79 

 

Pengujian yang dilakukan menggunakan sebuah sampel beras dengan nilai 

kadar air sebesar 14.4%. Kemudian sampel beras tersebut diuapkan menggunakan 

prototipe yang telah dibuat selama 15 menit. Setelah 15 menit diuapkan sampel beras 

tersebut dikondisikan pada nampan yang tersedia. Berdasarkan data diatas penguapan 

selama 15 menit menghasilkan peningkatan kadar air yang tidak terlalu tinggi. 

Penguapan selama 15 menit ini juga menghasilkan tingkatan kadar air sampel baru 

yang stabil meskipun didiamkan selama satu minggu. Hal ini didukung juga dengan 

penyimpanan sampel yang benar yaitu dengan menggunakan wadah tertutup. 
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Penguapan selama 15 menit dapat digunakan pada pengujian meter kadar air yang 

membutuhkan sampel beras pada tingkatan kadar air 13%, 14%, dan 15%. Berikut 

merupakan grafik hasil penguapan sampel beras selama 15 menit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.9 Grafik Kadar Air penguapan 15 menit 
 

Berikut merupakan Grafik peningkatan kadar air pada sampel beras pengujian 

ke-1 sampai dengan pengujian ke-3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.10 Grafik Perbandingan % Kenaikan Kadar Air 

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa kenaikan % kadar air sebelum 

penguapan hingga waktu penguapan 60 menit, dan pengkondisian sampel setelah 

penguapan 2 jam. Penyerapan beras terhadap uap air menyebabkan naiknya kadar air 

beras secara dinamis dan merata. Dapat dilihat berdasarkan grafik ketiga garis tersebut 

memiliki pola garis yang sama yang artinya alat ini konsisten dalam meningkatkan 

kadar air. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian prototipe yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa : 

1. Prorotipe pengontrol ultrasonic mist mampu untuk meningkatkan kadar air 

sampel beras sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan untuk digunakan pada 

pengujian meter kadar air tipe resistif. 

2. Prototipe pengontrol ultrasonic mist dapat dikontrol waktu kinerja yang 

diperlukan dengan mengatur lama waktu set point menggunakan push button. 

3. Prototipe pengontrol ultrasonic mist dilengkapi sensor DHT 22 dengan tingkat 

akurasi besaran suhu 92.31% dan kelembaban 14.91% serta sensor capacitve 

soil moisture untuk mendeteksi kadar air sampel sementara. 

 
5.2 Saran 

Berdasarkan hasil pengerjaan dan pengujian, pada dasarnya prototipe yang 

telah dibuat belum cukup sempurna dalam penggunaannya, sehingga diperlukan 

pengembangan dan perbaikan. Berikut beberapa saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan prototipe ini : 

1. Prototipe dapat digunakan untuk menguapkan sampel dengan jumlah yang 

banyak, dengan mengubah dimensi box penguapan. 

2. Pengontrolan ultrasonic mist lebih baik menggunakan sensor kadar air yang 

terkalibrasi dan terintegrasi langsung dengan prototipe. Sehingga pengontrolan 

dapat dilakukan secara kontinyu. 

3. Tempat meletakan sampel yang akan dinaikan kadar airnya dapat dibuat 

berputar secara perlahan menggunakan motor dc agar hasil sampel lebih 

homogen. 

4. Untuk sensor suhu dan kelembaban didalam box dapat menggunakan sensor 

am2305 yang bertipe probe. Sehingga sensor tersebut dapat digunakan juga 

untuk mengontrol uap air yang dihasilkan. 

5. Prototipe dapat ditambah komponen heater dan cooler sehingga dapat 

dijadikan sebagai tempat penyimpanan sampel yang telah diuapkan. 
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