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ABSTRAKS  

     Terasi merupakan salah satu produk awetan ikan-ikan kecil atau rebon yang telah diolah melalui proses 

pemeraman atau fermentasi,penggilingan atau penumbukan, dan penjemuran. Usaha pembuatan terasi sangat 

membantu perekonomian masyarakat di daerah pesisir. Persoalan dalam usaha ini adalah penjemuran yang masih 

menggunakan tenaga manusia atau masih bersifat manual, dan terkadang belum mendapatkan  suhu optimal 

matahari.Dalam penelitian ini di rancangalah alat penjemur terasi otomatis berdasarkan tracking posisi matahari, 

dengan metode Mikrokontroler Arduino yang dapat bergerak secara otomatis mengikuti panas matahari. Dalam 

penelitian ini,dari percobaan yang telah di lakukan semua sensor dan akuator yang di gunakan  pada alat penjemur 

terasi otomatis ini dapat berjalan dengan normal, mulai dari jam 08.00 sampai jam 17.00 dapat berjalan sesuai 

sudut,mulai dari 60⁰, 75⁰, 80º, 85º, 90⁰, 95º, 100º, 105º, 110º, 115º, 120⁰. Alat penjemur terasi ini juga di uji dengan 

membandingkan dengan cara menjemur terasi secara manual yaitu 6 jam, sehingga alat ini lebih cepat 1 jam dalam 

mendapatkan kadar air terasi yang ideal. 

 

Kata kunci :  Tracking posisi matahari, posisi awal terbit matahari, penjemuran terasi. 

ABSTRACT  

     Shrimp paste is one of the preserved products of small fish or rebon which has been processed through ripening 

or fermentation processes, grinding or pounding, and drying. The business of making shrimp paste is very helpful 

for the economy of the people in coastal areas. The problem in this business is that drying still uses human power 

or is still manual, and sometimes it doesn't get the optimal temperature of the sun. In this study, an automatic 

terasi drying device was designed based on tracking the sun's position, with the Arduino Microcontroller method 

that can move automatically following the sun's heat. . In this study, from experiments that have been carried out, 

all sensors and accumulators used in this automatic shrimp paste drying device can run normally, starting from 

08.00 to 17.00 hours, they can run according to the angle, ranging from 60⁰, 75⁰, 80º, 85º, 90⁰, 95º, 100º, 105º, 

110º, 115º, 120⁰. This shrimp paste drying equipment was also tested by comparing it with how to dry shrimp 

paste manually, which is 6 hours, so this was that tool was 1 hour faster in getting the ideal shrimp paste water 

content. 

 

Keywords: Tracking sun position, early sunrise position, drying shrimp paste. 

 

1.  PENDAHULUAN  

      Terasi merupakan salah satu produk awetan 

ikan-ikan kecil atau rebon yang telah diolah melalui 

proses pemeraman atau fermentasi, penggilingan 

atau penumbukan, dan penjemuran. Pembuatan 

terasi banyak dilakukan penduduk pada desa-desa 

pesisir,pembuatan terasi dilakukan sebagai 

pengolahan hasil samping (by product). Lebih lanjut, 

usaha ini juga merupakan upaya untuk mendapatkan 

nilai tambah dari produk perikanan. Produk olahan 

ikan diolah menjadi terasi menggunakan 

teknologi,salah satunya adalah teknologi yang 

digunakan adalah alat pengering terasi otomatis. [1] 

      Diharapkan dengan adanya alat pengering 

otomatis ini dapat mempermudah dalam 

pengeringan terasi di daerah pesisir,karena alat 

pengering terasi yang sebelumnya masih sangat 

minim. Seiring tingginya produksi terasi di tengah 

masyarakat maka kondisi ini membuat pembuat 

terasi menjadi kesulitan untuk mendapatkan hasil 

yang sangat memuaskan.[1] 



      Dalam penelitian ini di rancangalah alat 

penjemur terasi otomatis berdasarkan tracking posisi 

matahari, dengan metode Mikrokontroler Arduino 

yang dapat bergerak secara otomatis mengikuti 

panas matahari. Dalam penelitian ini hasil yang 

ingin di capai adalah bagaimana cara mendapatkan 

tingkat kekeringan yang baik untuk terasi serta dapat 

mengurangi penggunaan tenaga manusia dalam 

proses penjemuran di dalam usaha pembuatan terasi. 

 

2.  REFERENSI PUSTAKA  

2.1.Sensor Suhu Thermocouple Max 6675 

       Sensor ini di gunakan sebagai pendeteksi 

seberapa besar suhu di luar ruangan saat dalam 

melakukan penelittian,dalam penelitian ini 

menggunakan sensor suhu Thermocouple max 6675. 

Sensor ini memiliki output data digital ( resolusi 12 

bit,0,25℃ ) dengan kemampuan komunikasi SPI, 

dengan tegangan sebesar  3 – 5 v dan arus sebesar 50 

MA, dengan kemampuan range 0 – 60 ℃ dengan 

akurasi  ± 1,5 ℃. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sensor Thermocouple max 6675 

 

2.2. Arduino UNO  

       Arduino UNO adalah board mikrokontroler 

berbasis ATmega328. Memiliki 14 pin input dari 

output digital dimana 6 pin input tersebut dapat 

digunakan sebagai output PWM dan 6 pin input 

analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack 

power, ICSP header, dan tombol reset. Dalam 

melakukan pemrograman cukup mengkoneksikan 

Arduino UNO ke PC dengan menggunakan kabel 

USB-to-serial.[5] 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Arduino UNO 

 

 

2.3  RTC Module DS1307 

       Modul RTC (Real Time Clock) DS1307 ini 

dipakai untuk sistem pewaktu, seperti jam dan 

kalender digital. Dipakai untuk aplikasi atau proyek 

mikrokontroler/Arduino dengan koneksi yang 

sangat mudah (I2C).  RTC DS1307 memiliki 

kemampuan komunikasi sebesar 12 C, serta 

memiliki include battery 3 v (CR2032). RTC ini 

memiliki ukuran dimensi sebesar  28x25x10 mm 

dan memiliki Tegangan sebesar  : 3,3 – 5,5 V. [6] 

 

 

 

  

Gambar 2.3 RTC DS1307 

2.4  Motor DC  

Motor Listrik DC atau DC Motor adalah suatu 

perangkat yang mengubah energi listrik menjadi 

energi kinetik atau gerakan (motion). Motor DC ini 

juga dapat disebut sebagai motor searah arus. Dalam 

penelitian ini menggunakan sebuah motor dc 12v, 

Model:ZWBMD024024-XXX, dengan memiliki 

nilai tegangan 12V, kecepatan tanpa beban 

mencapai: 5 - 1.460 rpm. Arus tanpa beban motor dc 

ini sebesar 70-80 mA. Kecepatan beban terukur  4 - 

1.259 rpm, nilai arus beban : 215-220 mA.. 

 

 

 

  

Gambar 2.4 Motor DC 

 

 

2.5.  Photoelectric Rotary Encoder 

         Photoelectric Rotary Encoder ini memiliki 100 

baris dengan diameter luar sebesar 22 mm, diameter 

lubang sebesar 3.5mm, dan ketebalan sebesar 

0.3mm. Bahan piringan yang di gunakan adalah 

baja, memiliki tegangan suplai 5V (3.3V juga 

tersedia).Warna kabel merah untuk 5V, hitam 



sebagai GND, keluaran sinyal dua fase 5Vp-p (lihat 

di bawah). Dua jalur sinyal, kuning satu biru (karena 

batch produksi yang berbeda, kadang-kadang jalur 

sinyal mungkin hijau, tidak mempengaruhi 

penggunaan), kuning dan biru adalah dua sinyal 

TTL-level (dapat langsung dihubungkan 

mikrokontroler ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Rotary Encorder 

 

2.6  Motor Stepper Nema 17  

      Motor stepper di gunakan sebagai penggerak 

alas bagian atas dimana untuk meletakkan terasi 

pada saat proses penjemuran. Motor stepper yang di 

gunakan adalah tipe nema 17, motor stepper ini 

memiliki spesifikasi di antaranya, motor ini 

memiliki tegangan suplai 12 V, dimensi sebesar 6,8 

cm x 4,2 cm x 4,2 cm, memiliki diameter poros 

sebesar 5mm dan berat 550gram  

 

 

 

 

 

  

 

Gambar 2.6 Motor Stepper nema 17 

 

Dalam penelitian ini motor stepper di gunakan 

sebagai pengganti motor dc di karenakan dalam segi 

perancangan mekanik lebih mudah menggunakan 

motor 8 stepper, dan juga dalam pengaturan posisi 

dalam menentukan sudut lebih mudah menggunakan 

motor stepper nema 17. 

 

3.  RANCANG BANGUN   

3.1. Diagram Blok  

      Pada bagian ini kita akan membahas secara 

umum bagaimana sistem kerja dari mesin kontrol 

alat penjemuran otomatis : 

 

Gambar 3.1 Diagram blok sistem 

 

Sistem dalam perancangan alat penjemur terasi 

otomatis di memerlukan sensor suhu sebagai 

pendeteksi seberapa panas matahari, kemudian 

dalam perputaran motor dc dan motor stepper 

menurut acuan waktu RTC  untuk mengikuti gerak 

panas matahari sesuai waktu yang di tentukan. 

Dalam perpindahan posisi menggunakan sensor 

rotary encorder, sebagai penentu kemiringan sudut 

selama proses pengeringan. 

 

3.2 Alur Sistem 

     Akuator serta beberapa modul sensor yang di 

gunakan sebagai suatu sistem yang terhubung 

dengan mikrokontroler Arduino UNO agar dapat 

bekerja secara baik dan efisien. Alat penjemur terasi 

otomatis ini akan bergerak atau merubah posisi 

dengan mengatur ketentuan sudut dan waktu 

menggunakan RTC, alat tersebut akan berhenti 

secara otomatis jika cuaca di luar sedang tidak baik, 

dengan menggunakan sensor suhu sebagai 

pendeteksi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 flowchart alur sistem 

 

     Dalam proses di awali dengan sensor suhu 

membaca suhu di luar ruangan,suhu minimal dalam 

penjemuran ini sebesar 27℃, jika suhu di luar 

ruangan kurang dari 27℃ maka buzzer akan 

memberi tanda dengan bunyi 1x, kemudian jika 

suhu di luar ruangan mencapai 27℃ lebih maka 

proses selanjutnya RTC akan mengolah data bulan, 

dan jam yang di masukaan menurut data yang di   



tentukan, untuk sumbu x adalah sudut untuk bulan 

sedangkan untuk sumbu y adalah sudut jam. 

Kemudian proses selanjutnya motor 1 akan 

bergerak ke sumbu x dan motor 2 akan bergerak ke 

sumbu y, jika kedua motor bergerak sudah sesuai 

sudut yang di tentukan maka motor 1 dan 2 akan 

berhenti, jika telah mencapai jam >17.00 maka 

buzzer akan memberi tanda bib 2x. 

 

3.3.Rancangan Sistem Penjemur Terasi Otomatis 

       Alat ini terdiri dari beberapa komponen yang 

meliputi papan akrilik dengan ukuran 30×30 cm 

untuk tempat alas penjemuran terasi dan besi hollow 

ukuran 30×30 di gunakan sebagai rangka 

keseluruhan alat penjemur terasi. 

 

3.3.1 Rangkaian Skema Alat Secara Keseluruhan  

    Rangkaian skema alat secara keseluruhan terdapat 

beberapa komponen, dan mikrokonroler 

didalamnya. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Skema Alat Keseluruhan 

 

3.3.2 Rangkaian Skema Arduino Dan RTC   

DS1307 

      Rangkaian skema alat  terdapat mikrokontroler 

Arduino uno dan RTC DS1307. 

 

 

 

 

Gambar 3.6 Skema Arduino dan RTC DS1307 

 

        Di sini Arduino yang di gunakan berupa 

Arduino uno dan RTC DS1307 sebagai pengatur 

waktu dalam proses penjemuran. 

 

3.3.3 Rangkaian Skema Arduino Dan 

Thermocouple Max 6675  

       Kemudian rangkaian skema berikutnya terdapat 

mikrokontroler Arduino uno dengan sensor suhu 

thermocouple max6675.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7  Skema Arduino Dan Thermocouple 

Max6675 

 

      Di sini sensor suhu yang di gunakan berupa 

sensor suhu thermocouple max6675. Sensor suhu 

thermocouple menggunakan modul  interface : GND 

VCC SCK CSSO. 

 

3.3.4  Rangkaian Skema Arduino Dan Motor 

Stepper Nema 17 

     Untuk mengatur gerak sudut posisi 

penjemuran,maka memerlukan sebuah motor 

stepper. Rangkaian skema alat penjemur terasi 

selanjutnya terdapat mikrokontroler Arduino uno 

dan motor stepper. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Skema Arduino Dan Motor Stepper 

Nema 17 

 

     Di sini Arduino melakukan perintah kepada 

motor stepper untuk bergerak sesuai sudut yang di 

tentukan. Tegangan suplai motor stepper nema 17 

sebesar 12v. 

 

3.3.5  Rangkaian Skema Arduino Dan MotorDC 

      Dalam rangkaian skema ini terdapat 

mikrokontroler Arduino uno, motor driver, dan 

motor dc. 

 

 

 



 

Gambar 3.9 Skema Arduino Dan Motor DC 

Di sini Arduino melakukan perintah kepada motor 

dc untuk menggerakan ke posisi 60° untuk 

menentukan awal posisi terbit matahari. Modul 

motor driver menggunakan L298N Dual H Bridge. 

 

3.3.6 Perancangan Sudut Tracking Posisi 

Penjemur Terasi Otomatis 

       Dalam proses tracking posisi matahari dalam 

penelitian ini menggunakan motor stepper karena 

lebih akurat dalam proses penentuan sudut dalam 

sebuah proses penjemuran. Penjemuran ini di mulai 

dari jam 08.00 sampai 17.00 untuk sudut posisinya 

dengan nilai 60⁰, 75⁰, 80º, 85º, 90⁰, 100º, 105º, 110º,  

115º, 120⁰. 

 

Tabel 3.1 Perancangan sudut tracking posisi 

 

     Penjemuran ini di mulai dari jam 08.00 sampai 

17.00 untuk sudut posisinya dengan nilai 60⁰, 75⁰, 

80º, 85º, 90⁰, 100º, 105º, 110º, 115º, 120⁰. 

 

4.  DATA DAN ANALISA  

4.1. Data Gerak Motor Stepper Berdasarkan 

RTC 

      RTC DS1307 yang di gunakan pada alat 

penjemur terasi sebagai pengatur waktu untuk motor 

stepper bergerak sesuai sudut yang sudah 

ditentukan. 

 

Tabel 4.1 Pergerakan motor stepper berdasarkan 

RTC 

 

 

 

Keterangan : 

P : Perancangan    

R : Realita uji coba ( perbandingan) 

        Uji coba pada penelitian ini, penulis juga 

membandingan hasil gerak sudut dari motor stepper 

dengan busur, sehingga dapat melihat tingkat 

keakuratan sudut motor stepper.. 

 

Tabel 4.2 Pergerakan motor stepper berdasarkan 

RTC 

       Pada tabel kedua menunjukan data pengujian 

yang di lakukan mulai dari jam 13.00 hingga jam 

17.00. Pada pengujian ini agar motor stepper dapat 

bergerak sesuai sudut dalam beberapa jam yang di 

tentukan, penentuan sudut ini berfungsi sebagai 

tracking posisi matahari dalam satu hari 

penjemuran. 

 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Data hasil pengujian  motor stepper 

     

       Dalam 10 kali percobaan pergerakan motor 

stepper sudah sesuai dengan sudut yang di inginkan, 

persentase error pada percobaan ini 2% dalam 10 

kali percobaan. 

 

4.2   Data Gerak Motor DC Posisi Awal Terbit  

Matahari    

      Dalam  penelitian ini mencari dinama sudut awal 

terbit matahari dalam setiap beberapa bulan. Tepat 

pada bulan juni, sudut terbit matahari berada di 

posisi 65⁰ dengan waktu terbit pukul  05.42 WIB. 

 



Tabel 4.3 Pergerakan motor dc menentukan sudut 

terbit matahari bulan juni. 

        

      Uji coba pada penelitian ini,penulis juga 

membandingan hasil gerak sudut dari motor dc 

dengan busur, sehingga dapat melihat tingkat 

keakuratan sudut motor dc dalam menentukan sudut 

posisi awal gterbit matahari. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Data pengujian sudut posisi matahari 

 

      Pengujian ini di lakukan agar dapat mengetahui 

posisi awal terbit matahari sebelum memulai 

penjemuran,di mana agar mendapatkan panas yang 

optimal sehingga dapat mempengaruhi tingkat 

kekeringan pada terasi. Uji coba ini di lakukan 

sebanyak 10 kali pengujian,tingkat persentase error 

dalam pengujian ini sebesar 2 %. 

 

4.3.  Data Pengujian Sensor Suhu 

       Suhu panas matahari yang optimal dalam 

sebuah penjemuran adalah 28 ℃ ke atas,jika suhu di 

bawah 28°C maka alat akan berhenti secara 

otomatis. Untuk menguji keakuratan sensor suhu 

thermocouple,penulis juga membandingkan dengan 

alat pengukur suhu yang sudah teruji keakuratanya 

dengan menggunakan Thermometer infra red. 

 

Tabel 4.3 Pengujian sensor suhu Thermocouple 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pada pengujian ini di lakukan mulai dari jam 

08.00 hingga jam 17.00, dalam penelitian ini 

menguji sensor suhu thermocouple dalam 

mendeteksi suhu di luar ruangan dan juga 

membandingkan dengan thermometer agar dapat 

mengetahui tingkat keakuratan sensor suhu ini. 

Gambar 4.3 Data perbandingan sensor suhu dengan 

thermometer 

 

        Dari hasil penelitian keakuratan sensor suhu 

Thermocouple di bandingkan dengan thermometer 

infra red rata-rata error sebesar 1,78%. 

 

4.4  Data Pengujian RTC DS1307 

        Dalam pengujian alat ini membutuhkan RTC 

DS1307 sebagai pengatur waktu pergerakan motor 

dalam menentukan sudut tracking posisi dalam 

sebuah proses penjemuran. Untuk membuktikan ke 

akuratan RTC DS1307 ini penguji membandingan 

dengan jam digital dalam pengujian ini. Dalam 

pengujian ini di lakukan sebanyak 10 kali uji coba 

dan menunjukan hasil yang akurat dari RTC 

DS1307. 

 

Tabel 4.4 Pengujian RTC 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pengujian dilakukan mulai dari jam 08.00 

hingga jam 17.00. Dalam pengujian ini yaitu 

menguji tingkat keakuratan waktu RTC dengan 

membandingkan dengan jam digital, alat ini akan 

bergerak dalam 1 jam sekali,di mulai dari jam 08.00 

ke jam 09.00. Waktu yg di tentukan dalam RTC 

sudah sesuai dengan waktu pada jam digital dapat 

berjalan 1 kali putaran dalam setiap jam,dalam 

penelitian ini persentase error sebesar 0% dan 

tingkat keakuratan RTC jika di bandingkan dengan 

jam digital bisa di katakan berhasil. 

 

 



4.5  Data Pengujian Penjemuran Alat 

      Dalam pengujian ini dilakukan selama hampir 10 

jam penjemuran, untuk memastikan tingkat 

kekeringan yang optimal dalam proses penjemuran 

ini memerlukan berapa jam penjemuran, penelitian 

ini juga membandingkan dengan menjemur terasi 

secara manual tanpa menggunakan alat pembantu. 

 

Tabel 4.5 Data perbandingan kadar air terasi 

 

      Dari data hasil percobaan selama melakukan 

penjemuran menggunakan alat penjemur terasi 

otomatis dengan menjemur terasi secara manual, 

dapat di simpulkan menjemur terasi dengan 

menggunakan alat penjemur terasi otomatis lebih 

cepat kering di bandingkan menjemur terasi secara 

manual. Jika menggunakan alat penjemur terasi 

otomatis akan lebih cepat kering dengan waktu 

penjemuran selama 6 jam. 

 

 

 

Gambar 4.4 Data pengujian kandungan air terasi 

 

5.     KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1.  Kesimpulan   

        Berdasarkan pengujian yang telah di lakukan 

dari penelitian dengan judul “Rancang Bangun  

Penjemur Terasi Otomatis Dengan Metode 

Penjemuran Berdasarkan Tracking Posisi Matahari  

Berbasis Mikrokontroler Arduino” maka dapat di 

tarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Untuk pengoptimalan terasi yang ideal yaitu 

dengan nilai kadar air 33,7% pada alat dengan 

waktu 1 jam lebih cepat daripada metode 

penjemuran terasi secara konvensional. 

2. Untuk membuat otomatisasi tracking posisi 

penjemuran dengan suhu optimal matahari 

berdasarkan posisi matahari,menggunakan 

RTCDS1307 dengan menentukan waktu untuk 

motor berputar sesuai dengan sudut yang 

ditentukan dengan nilai 60º, 75º, 80º, 85º, 90º, 

95º, 100º, 105º, 115º, 120º. 

3. Cara menggantikan penjemur konvensional 

menjadi penjemuran otomatis  dengan cara 

melakukan tracking posisi matahari untuk 

mendapatkan suhu optimal matahari minimal di 

atas 27º C. 

 

 5.2. Saran  

        Dalam proses kerja alat penjemur terasi 

otomatis ini mempunyai kendala yaitu, pada musim 

hujan alat ini tentu tidak bisa di gunakan dalam luar 

ruangan sehingga bisa menghambat suatu produksi, 

perlu adanya penambahan pemanas agar ketika 

musim hujan alat ini masih dapat bekerja, dan alat 

ini masih menggunakan batterai sehingga mudah 

cepat habis jika di gunakan seharian penuh, untuk 

kedepan bisa di ganti menggunakan kabel 

stopkontak agar dapat terhubung ke listrik PLN atau 

di tambahkan solar panel sehingga pada waktu 

penjemuran alat juga bisa mengisi baterai dengan 

bantuan panas matahari. 
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