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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Pada perkembangan dunia teknologi pemanfaatan motor Direct Current 

(DC) sangat banyak, baik dalam dunia pendidikan, dunia industri maupun bidang 

lainnya yang menggunakan motor DC sebagai akuator atau sebagai pengerak. 

Motor DC merupakan motor listrik yang relatif mudah dalam pengontrolan 

maupun dalam pengendaliannya, peranan motor DC sangat penting yang mana 

dalam suatu proses penggunaannya membutuhkan tingkat keakurasian dan 

kepresisian yang tinggi karena hal tersebut sangat mempengaruhi hasil yang 

dikeluarkan.   

Dalam hal pengontrolan motor DC terdapat beberapa sistem maupun 

metode kontrol. Diantara ialah kontrol Fuzzy, kontrol PID, ada pula pengabungan 

metode kontrol Fuzzy dan PID yang biasa disebut dengan kontrol Fuzzy PID..  

Berdasarkan hal tersebut maka perlu ditingkatkannya kecakapan 

mahasiswa teknik elektro dalam menghadapi dunia industri, khususnya dalam 

bidang sistem kontrol. Adanya “Modul Human Machine Interface (HMI) 

Pengendalian Kecepatan Motor DC Menggunakan Metode Kontrol Bervariasi 

Berbasis LabView” diharapkan dapat menjadikan jawaban dari permasalahan 

diatas. Pada studi ini penulis memanfaatkan HMI yang ada pada Labview sebagai 

media pembelajaran desain sistem kontrol yang akan diaplikasikan pada motor 

DC yang  nantinya akan diberi gangguan dengan memutar motor DC yang 

dijadikan beban. Pada modul pembelajaran mahasiswa dapat melihat kemudian 

menganalisa perubahan respon beban ketika diberikan beberapa metode kontrol 

yang berbeda. Dengan demikian mahasiswa teknik elektro dapat memiliki 

kecakapan dalam penyelesaian masalah desain suatu sistem kontrol yang handal 

untuk sistem yang dinamis atau sistem yang memiliki ganguan yang variatif.  

 National Instruments LabView adalah sebuah program yang berbentuk 

grafik terbuka yang ditetapkan oleh standar industri untuk aplikasi-aplikasi 

pengujian pengukuran dan otomasi. Sebuah perkembangan pada pemogramanan 

grafik di mana pengguna dapat menggunakannya untuk mendesain suatu sistem 
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menyerupai bentuk sistem aslinya, dapat melakukan pengamatan dengan hasil 

yang maksimal dan dapat mengontrol suatu aplikasi. 

Dalam bahasa pemrogramannya menggunakan berbagai macam ikon yang 

mengambarkan suatu instruksi. Jika bahasa pemrograman text based 

mengeksekusi instruksi sesuai dengan urutan yang ditulis, LabView menggunakan 

metode data flow programming dimana alur data melalui berbagai ikon akan 

menentukan urutan eksekusi dari setiap instruksi. 

1.2. Rumusan Masalah 

Bagaimana menciptakan sebuah modul pembelajaran sistem kontrol dengan 

memanfaatkan Labview sebagai HMI yang terintegrasi dengan NI USB 

6008/6009 yang kemudian untuk mengontrol motor DC dengan menggunakan 

metode kontrol bervariasi agar mahasiswa dapat mengetahui dan menganalisa 

respon beban ketika menggunakan metode kontrol yang bervariasi. 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah: 

1. Menggunakan HMI dalam proses pengontrolan motor DC 

2. HMI yang digunakan adalah  Labview 

3. Metode kontrol yang digunakan adalah Fuzzy 

4. Metode kontrol yang digunakan adalah PID 

5. Metode kontrol yang digunakan adalah FuzzyPID 

 

1.4.    Tujuan 

Tujuan dari studi ini adalah terciptanya sebuah modul pembelajaran sistem 

kontrol dengan memanfaatkan NI Labview sebagai HMI yang terintegrasi dengan 

NI USB 6008/6009 yang kemudian untuk mengontrol motor DC dengan 

menggunakan metode kontrol bervariasi agar mahasiswa dapat mengetahui dan 

menganalisa respon beban ketika menggunakan metode kontrol yang bervariasi. 
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1.5.  Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

tentang tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen-komponen yang dipakai. 

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN 

Berisi tentang penjelasan rangkaian dan pembuatan HMI secara terpisah 

berdasarkan blok diagram perancangannya. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISIS 

Berisi tentang pengujian hasil respon transien dan analisa terhadap data 

yang diperoleh dari lapangan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 


