
FORMAT PENILAIAN 
 

 

Judul Makalah: Desain Kontrol dan Monitoring Kondisi Udara Ruang pada Sistem 

CAS (Controlled Atmosphere Storage) Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno 

 

Makalah asli/tidak* Judul  sesuai/tidak* 

Metodologi dan Prosedur sesuai/tidak* Pembahasan sesuai/tidak* 

Kontribusi pada pendidikan iptek sesuai/tidak* 

Komentar untuk perbaikan: 
 
 

naskah perlu diperbaiki tata urutannya yaitu 1) uji performansi sensor suhu, 

kelembababan dan gas dibanding dengan pengukur terkalibrasi, dan dibahas 

hasilnya, 2) uji pengendalian sistem apakah dapat bekerja sesuai dengan desain, 

seberapa besar perbedaannya dan tampilkan dalam grafik (sudah ada, tetapi 

hasilnya masih kurang baik), 3) perlu ada statement tidak lanjut untuk 

perbaikan sistem (uraikan). 

 

 

 
 
 
 

* coret yang tidak perlu 

Berdasarkan penilaian di atas, makalah tersebut (mohon dipilih): 

- Diterbitkan tanpa perbaikan  - Diterbitkan dengan perbaikan 

- Direvisi dan ditelaah ulang   - Tidak diterbitkan 
 
 

 



FORMAT PENILAIAN 
 

 

Judul Makalah: Desain Kontrol dan Monitoring Kondisi Udara Ruang pada Sistem 

CAS (Controlled Atmosphere Storage) Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno 

 

Makalah asli/tidak* Judul  sesuai/tidak* 

Metodologi dan Prosedur sesuai/tidak* Pembahasan sesuai/tidak* 

Kontribusi pada pendidikan iptek sesuai/tidak* 

Komentar untuk perbaikan: 
 
1. Tujuan penelitian yang ditulis pada abstrak perlu disamakan dengan yang tertulis 

pada bagian akhir latar belakang !.dan disesuaikan juga dengan judul makalah !. 
2. Penulisan angka ukur perlu disesuaikan dengan ketelitian alat ukur. Perlu juga 

dinyatakan ketelitian alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data tersebut !. 
3. Pada metodologi tertulis ada dua tahapan pengujian yaitu pengujian tanpa beban 

dan dengan beban namun pada hasil pembahasan hanya ditunjukkan hasil pengujian 
tanpa beban. Perlu disinkronkan !. 

4. Aturan / algoritma Pengendalian gas oksigen, gas lain dan besaran lain yang 
diterapkan pada penelitian ini perlu dijelaskan pada bagian metodologi 
menggunakan diagram alir !. 

5. Sebelum menuliskan analisis hasil percobaan (pada metodologi) perlu ditambahkan 
sub-prosedur uji kinerja, yang mencakup langkah-langkah pengujian dari awal 
sampai akhir termasuk perlakuan, proses pengambilan data, data apa saja yang 
diambil dan kapan saja dilakukan pengambilan data !. 

6. Pada layout (gambar 1) juga tertera penggunaan penguat sensor O2(penguat 
inverting) sehingga sensor tersebut perlu dikalibrasi. Prosedur kalibrasi sensor perlu 
dicantumkan dalam metodologi. Sedangkan grafik kalibrasi perlu dicantumkan pada 
bagian hasil-pembahasan. Pada saat membangun sistem kontrol maupun sistem 
monitoring, maka semua sensor yang digunakan mutlak hasrus dikalibrasi !. 

7. Perlu dipahami bahwa Sensor dan sistem monitoring fungsinya hanya memonitor 
tidak mengendalikan, oleh karena itu yang mengatur jumlah injeksi gas tentulah 
sistem control. Untuk menghindari salah persepsi maka penggalan kalimat “sensor 
dan sistem monitoring …” perlu diganti dengan “sistem kontrol dan monitoring …” 
seperti tertulis pada judul. Sebagai konsekuensi,  maka perlu ditambahkan diagram 
alir algoritme pengendaliannya yang mencakup setpoint dan bagaimana cara untuk 
mencapai dan mempertahankan kondisi ruang pada nilai set point tersebut.  

 

* coret yang tidak perlu 

Berdasarkan penilaian di atas, makalah tersebut (mohon dipilih): 

- Diterbitkan tanpa perbaikan  - Diterbitkan dengan perbaikan 

- Direvisi dan ditelaah ulang   - Tidak diterbitkan 
 
 
Penilai: I Dewa Made Subrata  Tandatangan     
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Dengan Hormat,

Dewan Redaksi mengucapkan selamat bahwa naskah saudara dengan judul " Desain
Kontrol dan Monitoring Kondisi Udara Ruang pada Sistem Controlled Atmosphere Storage
Berbasis Mikrokontroler Arduino Lfno", telah diputuskan diterima untuk diterbitkan pada Edisi
Volume. 6 No. 1 April 2018. Untuk itu Saudara di kenakan biaya penerbitan dan pengiriman
sebesar Rp. 1.000.000.,- (satu juta rupiah). Biaya tersebut dibayarkan melalui rekening BR[,
KCP-IPB, No.0595-01-003461-50-9 aln Jurnal Keteknikan Pertanian selambat-lambatnya
Tanggal 13 Februari 2018. Mohon untuk bukti pembayaran dikirimkan ke alamat email:
jurnaltep@yahoo.com.

Apabila tidak melakukan pembayaran sampai batas waktu yang ditentukan, maka
Redaksi akan menunda penerbitan naskah saudara pada edisi berikutnya.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
De Redaksi,

Dr.Ir.
NIP

Wawan Hermawan, MS
9630329 198703 I 002
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Dengan Hormat,
Bersama ini kami beritahukan bahwa makalah Saudara :

Judul : Desain Kontrol dan Monitoring Kondisi Udara Ruang pada Sistem Controlled
Atmosphere Storage Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno

Penulis : widyaningrum, Yohanes Aris Purwanto, sutrisno Mardjan

Telah lulus penilaian dan diterima untuk diterbitkan pada Jurnal Keteknikan Pertanian Edisi Vol.
6No. I April2018

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Ketua

Dr.Ir. awan Herrnawan, MS
30329 198703 I 002NIP

Bogor, 30 Januari 2018


