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Abstrak— Air cooler adalah sebuah perangkat yang mengeluarkan udara lembab 

untuk mendinginkan ruangan sekitar. Berbeda dengan air conditioner, air cooler 

hanya bisa menurunkan suhu beberapa derajat saja dan membutuhkan bahan bakar 

berupa air. Air cooler memiliki karakteristik lain seperti dapat bekerja dengan baik 

pada kelembapan yang rendah dan terdiri dari tiga komponen dasar, yaitu sebuah 

kipas pendingin, sebuah pompa air dan sebuah exhaust fan. Untuk melakukan 

optimasi pada penggunaan air cooler ini, digunakanlah logika fuzzy.. Tujuan dari 

tulisan ini adalah meneliti adakah perbedaan dari hasil output  aplikasi fuzzy kontrol 

FIS matlab pada air cooler dengan perhitungan manual. Implementasi logika fuzzy 

pada air cooler menerima variabel masukan berupa suhu, kelembapan dan banyak 

orang dalam ruangan, serta memberikan variabel keluaran berupa kecepatan kipas 

pendingin, pompa air dan exhaust fan yang sesuai dengan keadaan yang telah 

dideskripsikan pada variabel masukan. Variabel keluaran dari logika fuzzy pada air 

cooler ini menjadi temperature control dalam ruangan pengguna air cooler. Hasil dari 

penelitian ini dapat diketahui bahwa hasil output  program FIS dan output dari 

perhitungan manual dapat berbeda.  

Kata kunci: air cooler, logika fuzzy, pengatur kecepatan, temperature control. 

I. PENDAHULUAN 

Saat ini sistem  kendali  otomatis sangat berpengaruh pada sistem pemrosesan modern. sistem  

kendali  otomatis telah menjadi  hal  penting  untuk  mesin  dan  proses  untuk berjalan  secara  sukses 

untuk  memperoleh  operasi  yang konsisten,  kualitas  yang  lebih  baik,  mengurangi  biaya operasi, dan 

keselamatan yang lebih baik.  

Pengontrol temperature menjadi salah satu mesin yang banyak menggunakan system kendali 

otomatis. Pengontrolan temperature menjadi sangat penting pada beberapa kasus. Sebagai contoh sebuah 

kamar  hotel yang memiliki ac/pendingin udara  harus melakukan penghematan karna pengunaan 

energi  listrik yang digunakan untuk setiap kamar yang digunakan sangat besar. Dapat dibayangkan jika 

pengelola hotel  tidak menggunakan temperature  control , biaya penggunaan listrik mereka akan semakin 

besar dan tidak hanya itu listrik yang mereka gunakan akan besar dan itu salah satu penyebab pemborosan 

energy. Teknologi dewasa ini telah berkembang sesuai dengan kepentingan, kenyaman, operasional yang 

simple dan memadai. Penggunaan tenaga operasional karyawan untuk mencatat temperatur ruang tertentu 

sangat  mungkin terjadi pemborosan energi dan waktu yang besar. Anda akan mendapati bahwa bahwa 

biaya operasi kontrol temperatur sangat tinggi dikarenakan setiap saat perlu setting manual seberapa besar 

temperatur ruangan semestinya. Artinya biaya untuk pemakaina heater dan  cooler akan tinggi [1].  

Hingga saat ini telah banyak penelitian yang berkaitan dengan temperature control. Penelitian-

penelitian tersebut dilakukan dengan berbagai metode dan aplikasi. Dewasa ini, aplikasi teori himpunan 

fuzzy sering digunakan dalam berbagai penelitian temperature control. Teori himpunan fuzzy banyak 

digunakan untuk mengatasi ketidakpastian yang terdapat pada data-data penelitian sehingga menyulitkan 

dalam pengambilan kesimpulan, termasuk penelitian tentang temperature control atau pengedali suhu. 

Beberapa penelitian telah dilakukan, seperti penerapan inferensi fuzzy untuk pengendalian suhu ruangan 

secara otomatis pada air conditioner (ac) dengan menggunakan metode sugeno [2] dan penerapan 

inferensi fuzzy dengan metode mamdani untuk kendali suhu ruangan pada pendingin ruangan (ac) [3]. 

Penerapan fuzzy dapat digabungkan dengan integral seperti penelitian tentang integral dengan fuzzy logic 

untuk pengaturan suhu air pada plant heat exchanger [4]. Pada [5] telah dilakukan penelitian tentang 

pengatur suhu berbasis logika fuzzy pada system refrigerasi. Penelitian tentang design untuk temperature 

control otomatis untuk smart electric fan dengan menggunakan PIC (Proportional-Integral control) telah 

dilakukan oleh [6]  serta penggunaan teknik  fuzzy logic untuk temperature control dilakukan oleh  [7]. 

T - 27 

http://www.testindo.com/article/131/pentingnya-temperature-control-room-untuk-penghematan-energy#temperature_control
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Penerapan langsung logika fuzzy pada alat pengontol suhu telah dilakukan oleh [8]. model untuk smart 

electric fan dengan penggunaan logika fuzzy telah ditulis oleh [9]. 

 Pada penelitian-penelitian yang telah disebutkan banyak penelitian tentang AC atau air 

conditioner. Sebagian konsumen beranggapan bahwa air conditioner memiliki harga mahal sehingga 

memilih alternative lain sebagai penyejuk udara pada ruangan mereka, seperti air cooler. Air cooler 

berbeda dengan air conditioner, walaupun sama-sama berfungsi sebagai pendingin atau penyejuk 

ruangan. Air conditioner mampu menurunkan suhu ruangan hingga sampai suhu yang diinginkan, tetapi 

memilihi harga yang mahal, memakan konsumsi listrik yang besar, sulit untuk dirawat dan mengluarkan 

udara yang kering. Jika dibandingkan dengan air conditioner, air cooler memiliki harga yang lebih 

murah, mengkonsumsi listrik yang kecil, mudah untuk dirawat, mengeluarkan udara yang lembab, hemat 

tempat tetapi hanya bisa menurunkan suhu 3-5 derajat celcius, membutuhkan air untuk pendinginan dan 

bekerja kurang efisien pada kelembapan tinggi [10]. 

Menggunakan logika fuzzy, penggunaan air cooler dapat lebih dioptimasi. Air cooler dapat 

menyesuaikan kecepatan kipas dan penggunaan air untuk menghemat listrik sekaligus juga meningkatkan 

produktifitas air cooler itu sendiri. Logika fuzzy adalah sebuah pengembangan dari logika Boolean, 

dimana logika Boolean mengandung dua nilai kebenaran: benar atau salah, sedangkan logika fuzzy 

memiliki nilai kebenaran yang berkisar antara 0 dan 1 [10].  

Penelitian tentang pengaturan air cooler dengan input berupa suhu dan kelembapan dengan 

menggunakan inferensi fuzzy dengan judul “Pengaturan Air cooler untuk Ruangan menggunakan Logika 

Fuzzy” [10] telah dilakukan. Penelitian tersebut didasari pada paper yang berjudul Autonomous Room Air 

cooler Using Fuzzy logic Control System [11].  Oleh karena itu tujuan dari tulisan ini adalah meneliti 

aplikasi fuzzy pada air cooler dengan mempertimbangkan variabel masukan lain berupa banyak orang 

dalam ruangan pengguna air cooler dengan pertimbangan bahwa banyak orang dalam ruangan 

mempengaruhi suhu dan kelembapan ruang tersebut. 

Sehingga dalam penelitian ini ada beberapa batasan masalah, yakni : Faktor yang berpengaruh dalam 

optimalisasi air cooler yang digunakan sebagai input yaitu suhu, kelembapan dan banyak orang yang 

berada dalam ruangan, Penelitian ini menggunakan sistem inferensi fuzzy dengan model mamdani dengan 

bantuan program FIS (Fuzzy Inference System) pada aplikasi MATLAB R2011b dan menghasilkan output 

berupa kecepatan kipas pendingin, pompa air dan exhaust fan. 

II. METODE PENELITIAN 

Analisis data menggunakan model mamdani dengan bantuan program FIS (Fuzzy Inference System) 

pada aplikasi MATLAB R2011b. Langkah dalam penelitian mengembangkan logika fuzzy pada air cooler 

antara lain:  

• Menentukan input dan output 

• Mendefinisikan fungsi keanggotaan input dan output 

• Menentukan aturan fuzzy untuk optimalisasi air cooler 

• Melakukan inferensi fuzzy 

• Perhitungan defuzzyfikasi 

• Perbandingan output hasil FIS dan perhitungan manual 

Untuk lebih jelasnya tentang proses dan langkah yang akan dilakukan, dapat dilihat  pada Gambar 1.  

 

GAMBAR 1. LANGKAH YANG DILAKUKAN PADA PENELITIAN AIR COOLER 

Menentukan input dan output 

Mendefinisikan fungsi keanggotaan input dan output 

Menentukan aturan fuzzy untuk optimalisasi air cooler 

Melakukan Inferensi fuzzy 

Perhitungan defuzzyfikasi 

Perbandingan output hasil FIS dan perhitungan manual 
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III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Air cooler adalah sebuah alat yang berfungsi sebagai pendingin ruangan yang terdiri dari sebuah 

pompa air untuk mengambil air dari tangki, sebuah kipas untuk menyedot udara panas dan mulut pipa 

untuk mengeluarkan udara yang sejuk. Cara kerja air cooler yakni menggunakan penguapan air untuk 

mendinginkan lingkungan. Ketika udara melewati air, beberapa partikel pada permukaan air terbawa. 

Partikel tersebut membawa panas sehingga dapat mendinginkan udara. Hal ini serupa dengan cara kerja 

keringat: partikel air pada permukaan kulit membawa panas selagi menguap dan mendinginkan kulit. 

Air cooler bekerja dengan baik jika memiliki kelembapan yang rendah. Bagaimanapun juga, 

keefektifan berkurang jika tingkat kelembapan meningkat. Tetapi, dengan meningkatnya temperature, 

maka kelembapan menurun.Untuk mengurangi biaya yang digunakan untuk pengoprasian air cooler, 

digunakan system yang dikembangkan dari aplikasi logika fuzzy terhadap perangkat air cooler. System 

diasumsikan memiliki sensor pendeteksi suhu, kelembapan dan banyak orang salam ruangan. Berikut 

langkah dalam penelitian mengembangkan logika fuzzy pada air cooler: 

1. Menentukan input dan output 

System inferensi fuzzy menerima variabel masukan (input) berupa suhu, kelembapan dan banyak 

orang dalam ruangan dan akan memberikan variabel keluaran berupa kecepatan kipas pendingin, 

pompa air dan exhaust fan. 

2. Mendefinisikan fungsi keanggotaan input dan output 

Fungsi keanggotaan dan jangkauan tiap fungsi keanggotaan dari input suhu dapat dilihat pada 

Tabel 1. dan Gambar 2. 

TABEL 1. FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL SUHU 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

GAMBAR 2.  FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL SUHU 
 

Fungsi keanggotaan dan jangkauan tiap fungsi keanggotaan dari input kelembapan dapat dilihat 

pada Tabel 2. dan Gambar 3.  
TABEL 2. FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL KELEMBAPAN 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
GAMBAR 3. FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL KELEMBAPAN 

Fungsi 

Keanggotaan 
Jangkauan 

Dingin 0-10 

Sejuk 0-20 

Normal 10-30 

Hangat 20-40 

Panas 30-40 

Fungsi 

Keanggotaan 
Jangkauan 

Kering 0-25 

Cukup kering 0-50 

Lembab  25-75 

Cukup basah 50-100 

Basah 75-100 
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Fungsi keanggotaan dan jangkauan tiap fungsi keanggotaan dari input banyak orang dalam 

ruangan dapat dilihat pada Tabel 3. dan Gambar 4.  
 

 TABEL 3. FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL BANYAK ORANG 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

GAMBAR 4. FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL BANYAK ORANG 

 

Fungsi keanggotaan dan jangkauan tiap fungsi keanggotaan dari tiap output dapat dilihat pada 

Tabel 4, Gambar 5, Gambar 6 dan Gambar 7. 
 

TABEL 4. FUNGSI KEANGGOTAAN OUTPUT 
 

 

 

 
 

GAMBAR 5. FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL KIPAS PENDINGIN. 

 

 
GAMBAR 6. FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL POMPA AIR 

 

 
GAMBAR 7. FUNGSI KEANGGOTAAN VARIABEL EXHAUST FAN 

Fungsi 

Keanggotaan 

Jangkauan 

Tidak ada 0-1 

Sedikit  1-35 

Sedang 20-50 

Banyak  35-60 

Jangkauan 
Kecepatan kipas 

pendingin 
Kecepatan pompa air Kecepatan exhaust fan 

0-5 Berhenti Berhenti Berhenti 

0-50 Rendah Rendah Pelan  

40-60 Sedang  Sedang  Sedang  

50-90 Tinggi  Tinggi  Cepat  

70-100 Sangat tinggi Sangat tinggi Sangat cepat 
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3. Menentukan aturan fuzzy untuk optimasi air cooler 

Terdapat 100 aturan untuk masing –masing kondisi input. Pada Tabel 5 terdapat beberapa aturan 

dalam optimasi air cooler. 
TABEL 5.  DAFTAR ATURAN UNTUK AIR COOLER 

Input  Output  

Suhu Kelembapan Banyak orang 
Kecepatan kipas 

pendingin 
Kecepatan 
pompa air 

Kecepatan 
exhaust fan 

Dingin Kering Tidak ada Berhenti Rendah Berhenti 

Dingin Kering Sedikit  Berhenti Rendah Berhenti 

Dingin Kering Sedang Berhenti Rendah Berhenti 

Dingin Kering Banyak  Berhenti Rendah Berhenti 

Dingin Cukup kering Tidak ada Berhenti Rendah Pelan 

Dingin Cukup kering Sedikit  Berhenti Rendah Pelan 

… … … … … … 

Panas Lembab Banyak  Sangat tinggi  Tinggi  Sedang  

Panas Cukup basah Tidak ada Sangat tinggi  Sedang  Sedang  

Panas Cukup basah Sedikit  Sangat tinggi  Sedang  Sedang  

Panas Cukup basah Sedang Sangat tinggi  Sedang  Sedang  

Panas Cukup basah Banyak  Sangat tinggi  Sedang  Cepat  

Panas Basah  Tidak ada Sangat tinggi  Rendah  Cepat  

Panas Basah  Sedikit  Sangat tinggi  Rendah  Cepat  

Panas Basah  Sedang Sangat tinggi  Rendah  Sangat cepat  

Panas Basah  Banyak  Sangat tinggi  Rendah  Sangat cepat  

 

4. Melakukan inferensi fuzzy 

Untuk menganalisis logika fuzzy dilakukan percobaan dengan memasukan sebuah nilai untuk 

masing-masing input, yaitu suhu, kelembapan dan banyak orang dalam ruangan. Untuk percobaan 

diambil nilai variabel suhu adalah 27, nilai variabel kelembapan adalah 30 dan nilai variabel banyak 

orang adalah 48. 

Dengan menggunakan program FIS pada matlab maka didapatkan kecepatan kipas pendingin 

yaitu 57.6 dengan fungsi keanggotaan tinggi, kecepatan pompa air adalah 54.7 dengan fungsi 

keanggotaan sedang dan kecepatan exhaust fan yaitu 49.3 dengan fungsi keanggotaan sedang. Hasil 

FIS dapat dilihat pada Gambar 8.  

 
 

GAMBAR 8. HASIL INFERENSI NILAI MASUKAN PADA PROGRAM FIS 

 

5. Perhitungan defuzzyfikasi 

Sebagai pembanding maka akan dilakukan perhitungan manual untuk memperoleh output dari 

input yang letah diberikan, yakni 27 untuk suhu, 30 untuk kelembapan dan 48 untuk banyak orang. 
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Tahap pertama adalah mencari aturan fuzzy yang memenuhi kriteria input. Aturan yang memenuhi 

kriteria variabel input dapat dilihat pada Tabel 6. 

TABEL 6. ATURAN YANG MEMENUHI VARIABEL PERCOBAAN 

 

Suhu (28) Kelembapan (30) Banyak orang 

(48) 

Kipas 

pendingin 

Pompa air  Exhaust fan 

Normal  Cukup kering Sedang  Rendah  Sedang  Pelan  

Normal  Cukup kering Banyak  Sedang  Sedang  Sedang  

Normal  Lembab  Sedang  Rendah Rendah Pelan  

Normal  Lembab  Banyak  Sedang Rendah Sedang  

Hangat  Cukup kering Sedang  Sedang Tinggi  Sedang 

Hangat  Cukup kering Banyak  Tinggi  Tinggi  Sedang 

Hangat  Lembab  Sedang  Tinggi  Sedang Sedang 

Hangat  Lembab  Banyak  Tinggi  Sedang Cepat  

 

Tahap selanjutnya adalah menghitung nilai fuzzy dari suhu 28, kelembapan 30 dan banyak orang 

48 lalu melakukan operasi fuzzy. Terdapat sembilan masukan dengan dengan kondisi variabel yang 

berbeda-beda. Tiap aturan diinferensi dengan menggunakan operator AND. Hasil nilai fuzzy dari 

setiap input dan oprasi fuzzy dapat dilihat pada Tabel 7.  
 

TABEL 7. NILAI FUZZY DARI SETIAP INPUT DAN OPRASI FUZZY DARI SEMBILAN RULE 

 

Suhu  Kelembapan  Banyak orang  Operasi fuzzy 

(min) 

0.3 0.8 0.133 0.133 

0.3 0.8 0.867 0.3 

0.3 0.2 0.133 0.133 

0.3 0.2 0.867 0.2 

0.7 0.8 0.133 0.133 

0.7 0.8 0.867 0.7 

0.7 0.2 0.133 0.133 

0.7 0.2 0.867 0.2 

 

Tahap selanjutnya adalah menentukan nilai singleton untuk tiap jenis output. Nilai singleton 

diperoleh dari nilai dimana nilai variabel bernilai 1. Setalah nilai singleton diperoleh, selanjutnya 

melakukan defuzzifikasi dari nilai-nilai fuzzy yang ada. Nilai crisp akan dikeluarkan untuk setiap 

output. Defuzzifikasi dilakukan dengan metode center of area.  

Untuk mencari nilai dengan menggunakan metode center of area, digunakan sebuah persamaan, 

yaitu: 

 
        

   

 

Dengan Si adalah nilai singleton dari output pada tiap aturan fuzzy [10], dan Ri adalah nilai operasi 

fuzzy yang dihasilkan untuk setiap aturan seperti yang dapat dilihat pada Tabel 7. Hasil perhitungan 

dan nilai singleton dapat dilihat pada Tabel 8. 
 

TABEL 8. NILAI SINGLETON DAN PERHITUNGAN DEFUZZYFIKASI 

 

I 
Si kipas 

pendingin (x) 
Si pompa 

air (y) 
Si exhaust 

fan (z) 
Ri (operasi 

fuzzy) 
Ri * x Ri * y Ri * z 

1 25 50 25 0.133 3.33 6.667 3.333 

2 50 50 50 0.3 15.00 15 15 

3 25 25 25 0.133 3.33 3.333 3.333 

4 50 25 50 0.2 10.00 5 10 

5 70 70 50 0.133 9.33 9.333 6.667 

6 70 70 50 0.7 49.00 49 35 

7 70 50 50 0.133 9.33 6.667 6.667 

8 70 50 70 0.2 14.00 10 14 

Jumlah  1.933 113.333 105 94 

Defuzzyfikasi 58.6206896 54.3103448 48.6206897 

Fungsi keanggotaan Tinggi Sedang Sedang  

  

Berdasarkan hasil perhitungan pada Tabel 8, output untuk kecepatan kipas pendingin, pompa air 

dan exhaust fan berturut turut adalah tinggi, sedang dan sedang.  
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6. Perbandingan hasil output 

Proses perbandingan antara hasil aplikasi dengan hasil dari perhitungan manual dilakukan 

dengan membandingkan hasil output dari  aplikasi dan perhitungan manual. Dengan meggunakan 

proses perhitungan manual seperti yang telah dijelaskan di atas, dilakukan pula pengujian dengan nilai 

input yang berbeda. Hasil dari perbandingan dapat dilihat pada Tabel 9.  

TABEL 9. PERBEDAAN HASIL OUTPUT 

 

Input [suhu, 

kelembapan, 

banyak orang 

dalam ruang] 

Output FIS Output perhitungan [10] 

Kecepatan 

kipas 

Kecepatan 

pompa 

Kecepatan 

exhaust fan 

Kecepatan 

kipas 

Kecepatan 

pompa 

Kecepatan 

exhaust fan 

[27, 30, 48] Tinggi Sedang Sedang Tinggi Sedang Sedang 

[7,15,0] Berhenti Rendah Berhenti Berhenti Rendah Berhenti 

[25,40,27] Sedang  Sedang Rendah Sedang  Sedang Rendah 

[19, 23, 20] Rendah  Rendah Rendah Rendah  Rendah Rendah 

[34, 60,50] Cepat Sedang Cepat Sangat cepat Sedang Cepat 

[16,30,10] Rendah  Rendah Rendah Rendah  Rendah Rendah 

[29, 53, 30] Cepat  Rendah Rendah Cepat  Sedang Sedang 

[33, 45, 13] Cepat Cepat  Sedang Cepat Cepat  Sedang 

 

Dapat dilihat pada Tabel 9 bahwa dari delapan kali percobaan dengan enam percobaan menunjukan 

hasil output yang sama sedangkan sisanya menghasilkan output berdeda, sehingga dapat kita simpulkan 

bahwa tidak semua hasil output dari program FIS pada air cooler dan perhitungan manual dari [10] 

menghasilkan output yang sama. 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan simulasi yang telah dilakukan dengan menggunakan aturan dan fungsi keanggotaan 

yang ada, dapat disimpulkan bahwa tidak semua hasil output dari program FIS pada air cooler dan 

perhitungan manual menghasilkan output yang sama..  

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk meningkatkan keakuratan kecepatan kipas, pompa dan 

exhaust fan. Misal dengan cara menambahkan input lain yang mempengaruhi keadaan suhu ruangan 

seperti suhu di luar ruangan dan untuk implementasi logika fuzzy pada air cooler yang sesungguhnya.  

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1] Gamal Yasuma, “Temperature Room Controler untuk Hemat Energi,” http://alfaperkasa-

mesin.blogspot.com/2012/07/temperature-room-controller.html , Diakses pada 31 Mei 2015 pukul 12.30. 

[2] Yudha Dwi Aryadi dan Mozart Wilson Talakua,  “Penerapan Inferensi Fuzzy untuk Pengendali Suhu Ruangan Secara 
Otomatis pada Air conditioner (AC),” Ambon : FMIPA, Universitas Pattimura, 2013. 

[3] Kartina Diah KW, Zulfa Noviardi,  “Penerapan Inferensi Fuzzy untuk Kendali Suhu Ruangan pada Pendingin Ruangan (AC),” 
Seminar Nasional Informatika 2010 (semnasIF 2010) ISSN: 1979-2328 UPN ”Veteran” Yogyakarta, 22 Mei 2010 D-22. 

[4] Prestian Rindho S, Budi Setiyono, Iwan Setiawan, “Tuning Parameter Proporsional – Integral dengan Fuzzy Logic untuk 
Pengaturan Suhu Air pada Plant Heat Exchanger,” Trasmisi, Vol 12, No 3 ,2010. 

[5] Suryadi, “Pengatur Suhu Berbasis Logika Fuzzy pada Sistem Refrigerasi,” Jurnal teknik mesin Vol 2 No 1. Politeknik Negeri 
Padang, 2005. 

[6] Zairi Ismael Rizman , Kim Ho Yeap , Nuraiza Ismail, Norizan Mohamad, Nur Hafizah Rabi’ah Husin,  “Design an Automatic 
Control System for Smart Electric Fan Using PIC,” International Journal of Science and Research (IJSR), India Online ISSN: 
2319-7064, 2013. 

[7] Isizoh A. N, Okide S. O, Anazia A.E, Ogu C.D, “Temperature Control System Using Fuzzy Logic Technique”. (IJARAI) 
International Journal of Advanced Research in Artificial Intelligence, Vol. 1, No. 3 2012. 

[8] P. Singhala , D. N. Shah, B. Patel, “Temperature Control using Fuzzy Logic,” International Journal of Instrumentation and 
Control Systems (IJICS) Vol.4, No.1, January 2014. 

[9] Tarun Kumar Das, Yudhajit Das, “Design of A Room Temperature And Humidity Controller Using Fuzzy Logic”. Research 
paper. American Journal of Engineering Research (AJER),2013, e-ISSN : 2320-0847 p-ISSN : 2320-0936 Volume-02, Issue-
11, pp-86-97. 

http://alfaperkasa-mesin.blogspot.com/2012/07/temperature-room-controller.html
http://alfaperkasa-mesin.blogspot.com/2012/07/temperature-room-controller.html


 ISBN. 978-602-73403-0-5 

374 

 

[10] Willy Setiawa,  “Pengaturan Air cooler untuk Ruangan menggunakan Logika Fuzzy”, Student paper, Bandung: Sekolah 
Teknik Elektro dan Informatika, Institut Teknologi Bandung, 2012. 

[11] M. Abbas, M. Saleem Khan, Fareeha Zafar,  “Autonomous Room Air cooler Using Fuzzy logic Control System”. International 
jurnal of scientific & Engineering Research Volume 2, Issuue 5, 2011. 

 


