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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Kontroler Dalam Sistem Kontrol 

Kontroler adalah pengaturan otomatis yang digunakan untuk menjaga 

kestabilan nilai keluaran yang dikehendaki. (Ogata, 1997). 

 Berikut adalah beberapa kontroler yang berdasar pada persamaan 

matematiknya: 

1. Kontroler proporsional (P) 

2. Kontroler integral (I) 

3. Kontroler diferensial (D) 

4. Kontroler proporsional  integral (PI) 

5. Kontroler proporsional diferensial (PD) 

6. Kontroler proporsional integral diferensial (PID) 

 

2.1.1 Kontroler Proporsional  

 Kontroler proporsional adalah penguat yang dapat diatur penguatannya, 

output berbanding lurus dengan sinyal kesalahan. Blok diagram kontroler ini 

ditunjukkan oleh Gambar 2.1. 
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Gamabar 2.1 Diagram Blok Kontroler Proporsional 

Sumber: Ogata, 1997 
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2.1.2 Kontroler Integral 

 Masukan kontroler integral berhubungan dengan sinyal pembangkit kesalahan 

e(t). Tujuan dari operasi kontroler ini adalah menghilangkan kesalahan dalam 

keadaan mantap (steady state), sehingga menghasilkan keluaran yang stabil. 

 

2.1.3 Kontroler Diferensial 

 Kontroler diferensial nilai sinyal keluaran u(t) sebanding dengan perubahan 

laju sinyal kesalahan.  

 Untuk memperbaiki respon dari sebuah sistem digunakan kontrol kontroler 

diferensial, sehingga cepat tanggap terhadap laju perubahan dan dapat meningkatkan 

stabilitas sistem. Kontroler ini harus dikombinasikan dengan kontroler proporsional 

atau proporsional integral (PI), supaya menjadi proporsional differensial (PD) atau 

proporsional integral differensial (PID). 

 

2.2 Sistem  Kendali Suhu Berbasis PID 

Sistem kendali suhu dan kelembaban adalah proses mengukur suatu obyek. 

Sistem kendali salah satunya digunakan untuk sarana pengamatan pada lokasi tertentu 

dimana data hasil pengamatan tersebut akan dikirimkan melalui penghasil 

kelembaban, menuju stasiun penerima (stasiun pengumpul data) yang berlokasi lebih 

jauh dari tempat yang diamati. 

Dalam desain sistem kendali/kontrol digital terdapat 2 metode yang 

digunakan, yaitu metode 1 desain sistem kontol digital dengan output feedback dan 

metode 2 desain sistem kontrol digital dengan state feedback (D’Souza,1988). Dalam 

pembahasan ini metode yang digunakan adalah metode ke 1 yaitu desain sistem 

kontrol digital dengan output feedback. Dalam metode ini dapat dibandingkan antara 

masukan dan keluaran pada saat terjadi kesalahan (error) dan pada saat steady state 

error sistem kontrol tetap stabil karena sinyal kesalahannya sama dengan nol. 

Kontroler tipe PID digital adalah suatu kontroler yang mentransmisikan sinyal 

kesalahan e (t) = U w (t) - U x (t) menjadi sinyal kontrol U(t) secara proporsional, 
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integral dan differensial. Dalam bentuk fungsi laplace, hubungan antara )(sU atau 

E(s) dari kontroler ini dapat dituliskan sebagai berikut 
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Keterangan: 

 )(sU  = Sinyal Kontrol 

 pK
    = Konstanta Proporsional 

 iT
      = Waktu Integral 

 dT
     = Waktu Differensial 

 )(sE  = Sinyal Kesalahan (error) 

Sinyal kesalahan merupakan selisih antara sinyal masukan dengan sinyal keluaran, 

seperti yang ditunjukkan oleh persamaan  (
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Persamaan 
)()1()( sEsK

s

K
sU d

i 
 hanya berlaku pada kontroler analog, 

sedangkan untuk kontroler digital yang bekerja dalam kawasan diskrit maka 

persamaan diatas diubah dengan menggunakan persamaan-persamaan yang akan 

dijabarkan berikut ini. 

Bagian kontroler integral didekati dengan menggunakan integrasi numerik 

menggunakan aturan rumus Newton-Coates yang terdapat pada persamaan berikut ini 
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Dari daerah  (j-1)T menjadi jT dengan pendekatan nilai integral pada ketinggian (j-

1)T dan lebarnya T, seperti yang ditunjukkan oleh Gambar 2.5(a). Metode yang 

digunakan untuk menentukan nilai rata-rata dari daerah integral pada (j-1)T adalah 
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dengan menggunakan pendekatan aturan Trapezoid karena pada metode ini 

menghasilkan sinyal kesalahan (error) lebih kecil, seperti yang ditunjukkan oleh 

Gambar 2.2. 

e(t)

0 t
jT(j-1)T

e(t)

0 t
(j-1)T jT

(a) (b)

Gambar 2.2 (a) Kurva Integrasi (b) Kurva Integrasi Trapezoid 

Sumber: D’souza, 1998: 326 

Dari penggunaan aturan tersebut, maka didapatkan persamaan seperti berikut ini 
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Sedangkan untuk persamaan devariatifnya adalah seperti yang ditunjukkan oleh 

persamaan berikut ini 
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Sehingga didapatkan persamaan 2-6 berikut ini 
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Dengan mengubah indeks k menjadi k-1 dan mengurangkannya dengan 

persamaan, maka didapatkan 
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Persamaan disebut persamaan beda yang dihubungkan dengan masukan e dan 

keluaran u disebut kontroler PID digital. Kemudian persamaan di ubah dalam bentuk 

z dengan menggunakan transformasi z seperti persamaan berikut ini 

)()( zFznTkTf n  ……………………………………………………..(2-8) 

Sehingga didapatkan persamaan berikut ini 
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Berikut ini adalah blok diagram kontroler PID digital yang ditunjukkan pada Gambar 

2.3. 
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Gambar 2.3 Blok Diagram Kontroler PID Digital 

Sumber: D’sousa, 1988 

 

2.3 Karateristik Sistem Kontrol   

 Karateristik terpenting dalam sistem kontrol adalah kestabilan mutlak dan 

kesalahan relatif. Kestabilan mutlak menunjukkan bahwa sistem tersebut stabil atau 
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tidak stabil. Sedangkan kestabilan relatif menunjukkan kecepatan respon dan 

peredaman pada gejala peralihan (transient). 

 Selain kestabilan mutlak dan relatif, sistem kontrol mempunyai dua bagian 

respon waktu antara lain: respon transien dan keadaan mantap (steady state). Yang 

dimaksud respon transien adalah respon sistem yang terjadi pada saat ada masukan 

sampai menuju keluaran. Sedangkan respon keadaan mantap (steady state) adalah 

respon yang terjadi pada saat keluaran sistem t mendekati tak berhingga. 

 Tanggapan transien sistem kontrol pada kenyataannya selalu menunjukkan 

osilasi terendam sebelum mencapai keadaan mantap (steady state). Dalam 

menentukan karateristik tanggapan transien sistem kontrol terhadap masukan 

biasanya dicari parameternya seperti dibawah ini: 

a) Waktu delay atau td = waktu yang dibutuhkan untuk merespon hingga tercapai 

setengah nilai ahkir untuk waktu awal. 

b) Waktu rise atau tr = waktu yang dibutuhkan untuk merespon naik 10% sampai 

90% dari hasil ahkirnya. 

c) Waktu peak atau tp = waktu yang dibutuhkan untuk merespon hingga tercapai 

puncak awal overshoot. 

d) Maksimum (persen) overshoot atau Mp = harga puncak maksimal dari kurva 

respon yang dihitung dari satuan. Apabila harga steady state respon lebih dari 

satu, maka menggunakan persen lewatan (overshoot) maksimum, dan ditulis 

sebagaimana persamaan berikut ini: 

Maksimum (persen) overshoot = 

%100
)(

)()(






c

cte p

 .....................(2-10)  

e) Waktu setting atau ts = waktu yang dibutuhkan agar mencapai kurva supaya 

dapat tercapai dan tetap berada pada gugus nilai ahkir ukuran yang 

disederhanakan menggunakan persentase harga mutlak (biasanya 2% atau 

5%). 
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Gambar 2.4. Kurva Tanggapan Satuan 

Sumber: Ogata, 1997 

 

2.4 Sistem Kontrol Digital  

 Sistem kontrol digital adalah sistem kontrol yang terdiri dari tiga elemen, 

antara lain: pengubah sinyal analog menjadi digital (A/D), komputer digital untuk 

memproses sinyal yang berasal dari A/D dan pengubah sinyal digital menjadi analog 

(D/A). Dibawah ini adalah gambar sistem kontrol digital secara umum yang 

ditunjukkan oleh Gambar 2.5. 

 

Komputer

Sensor

A/D
Komputer

Digital
D/A Plant

+

-

   

Gambar 2.5  Sistem Kontrol Digital Secara Umum 

Sumber: Constantine H. Houpis,1992 

 

Sistem kontrol digital secara umum terdiri dari pengontrol digital yang terdiri dari: 

1. Analog to digital (A/D) converter, berguna sebagai pengubah besaran 

analog menjadi bentuk digital. 
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2. Kontroler digital berfungsi untuk memproses sinyal error yang sudah 

dikonversikan kedalam bentuk digital agar menghasilkan sinyal kontrol 

untuk menggerakan plant.  

3. Digital-to-analog (D/A) converter, berguna sebagai pengubah sinyal hasil 

pengolahan dari komputer yang isinya sinyal digital menjadi analog agar 

plant bergerak. 

4. Plant yang disebut juga dengan sistem yang berupa benda, proses atau 

mesin yang dikendalikan. 

5. Sensor yang berguna menjadi tranduser yaitu mengubah bentuk energi ke 

energi bentuk yang lain. 

Sinyal gangguan adalah isyarat inputan tidak diharapkan yang mempengaruhi 

nilai output c(t). Sinyal noise ini bisa masuk ke dalam plant melewati rangkaian 

penjumlah, sensor maupun langsung ke dalam plant.  

 

2.5 Sensor HCSR04 

Supaya bisa mendeteksi jarak objek dibutuhkan perangkat sensor yang bisa 

menghitung jarak suatu benda. Sensor yang biasa digunakan untuk mengukur jarak  

adalah menggunakan gelombang ultrasonic misalnya menggunakan sensor ultrasonic 

tipe HCSR04. Sensor HCSR04 Ultrasonic yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sensor  dari  perusahaan PARALLAX. 

 

2.6 LCD ( Liquid Crystal Display) 

 Bagian akhir dari LCD adalah menampilkan display, yang ditampilkan adalah 

nilai meter, debit air, dan hasil konversi dari hasil pengukuran kedalam rupiah. 

Display yang dipakai pada perencanaan adalah tipe M1632 keluaran Seiko Instrument 

LCD. LCD tipe M1632 merupakan  sebuah dot matrik Liquid Cristal Display yang 

dapat menampilkan 16 x 2 karakter, daya yang diperlukan kecil dan dilengkapi panel 

LCD dengan tingkat kontras yang cukup tinggi serta pengendali LCD CMOS yang 

telah dipasang pada modul tersebut. LCD tipe M1632 mempunyai konfigurasi pin 

sebanyak 16 ( pin )  dengan fungsi tiap-tiap dan karateristik. 
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2.7 Triac 

 Sifat dari triac konduktif dalam dua arah, selain itu bisa digunakan sebagai 

pengendali fase AC. Triac terbuat dari 2 buah SCR yang dirangkai anti paralel seperti  

Gambar 2.6. 

 

Gambar 2.6 Driver Triac 

Sumber : Desmiwarman, 2010 

 Sedangkan karateristik TRIAC diperlihatkan pada Gambar 2.7. 

 

Gambar 2.7 Karateristik TRIAC 

Sumber : Tandi Salu, 2013 

 

 Karena TRIAC merupakan komponen bidirectional, terminalnya tidak dapat 

ditentukan sebagai anode/katode. Jika terminal MT2 positif terhadap MT1, TRIAC 

dapat dimatikan dengan memberikan sinyal gerbang positif antara gerbang G dan 
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MT1. Jika terminal MT2 negatif terhadap MT1, maka TRIAC dapat dihidupkan 

dengan memberikan sinyal negatif antara gerbang dan terminal MT1. Tidak perlu 

untuk memiliki kedua sinyal gerbang positif dan negatif dan TRIAC dapat 

dihidupkan baik oleh sinyal gerbang positif maupun negatif. Dalam prakteknya 

sensitivitas berfariasi antara satu kuadran dengan kuadran lain, dan TRIAC biasanya 

beroperasi dikuadranI  atau kuadran  II. 

Tegangan output dari tegangan AC terkendali diperoleh dengan merubah 

sudut delay atau sudut pengapian dari TRIAC atau Thyristor. Pengendali tegangan 

AC terkendali TRIAC biasanya digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan kontrol 

tegangan yang terbatas seperti pemanas dan lampu. Arus input dan tegangan output 

dari pengendali teganan AC berisi sejumlah komponen harmonic yang besar  

khususnya pada sudut delay yang tinggi. 

 

2.8 Dispenser 

 Dispenser digunakan untuk mempermudah manusia dalam dalam mengakses 

air minum. Semula dispenser hanya digunakan seperti itu, namun sekarang ini fungsi 

dispenser menjadi lebih beragam diantaranya sebagai pemanas air, bahkan sekarang 

juga ada dispenser yang mampu menghasilkan suhu dingin. 

 

2.9 Bahasa Pemrograman BASCOM (Basic Compiler) 

Salah satu perangkat software untuk pembuatan program adalah BASCOM-

AVR, yang ditanamkann pada mikrokontroler keluarga AVR seperti ATMega8, 

ATMega16 dll. BASCOM-AVR juga bisa disebut sebagai IDE (Integrated 

Development Environment) yaitu lingkungan kerja yang terintegrasi, karena 

disamping tugas utamanya (meng-compile kode program menjadi file HEX / bahasa 

mesin), BASCOM-AVR juga memiliki kemampuan /fitur lain yang berguna sekali. 

2.10 ATMega16 

Mikrokontroler ini memisahkan memori program dari memori data 

menggunakan arsitektur harvard, baik bus, alamat maupun bus data, sehingga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Atmel_AVR
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pengaksesan program dan data dapat dilakukan secara bersamaan (concurrent), 

adapun blog diagram arsitektur ATMega16.  Secara garis besar mikrokontroler 

ATMega16 terdiri dari : 

1. Arsitektur RISC dengan throughput mencapai 16 MIPS pada frekuensi 

16Mhz. 

2. Memiliki kapasitas Flash memori 16Kbyte, EEPROM 512 Byte, dan SRAM 

1Kbyte 

3. Saluran I/O 32 buah, yaitu Port A, Port B, Port C, dan Port D. 

4. CPU yang terdiri dari 32 buah register. 

5. User interupsi internal dan eksternal. 

6. Port antarmuka SPI dan Port USART sebagai komunikasi serial. 

7. Fitur Peripheral. 

• Dua buah 8-bit timer/counter dengan prescaler terpisah dan mode compare. 

• Satu buah 16-bit timer/counter dengan prescaler terpisah, mode compare, dan 

mode capture. 

• Real time counter dengan osilator tersendiri. 

• Empat kanal PWM dan Antarmuka komparator analog. 

•    8 kanal, 10 bit ADC. 

•    Byte-oriented Two-wire Serial Interface. 

•    Watchdog timer dengan osilator internal. 

 

2.11 Adjustable Range Infrared Sensor (Saklar Inframerah) 

Saklar Inframerah adalah seperangkat pemancar dan penerima di salah satu 

sensor saklar photoelectric. Jarak deteksi sensor ini dapat disesuaikan sesuai dengan 

permintaan. Jangkauan yang dimiliki sensor ini antara 3-80cm. Sensor berbentuk 

kecil, mudah penggunaannya, dan mudah dalam perakitan untuk menghindari 

rintangan, media interaktif, perakitan pada mesin industri, dan masih banyak lagi 

yang lainnya. 
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2.12 Sensor Suhu LM35 

KarakteristiksSensor suhu LM35 antara lain: 

– Memiliki tegangan linear yaitu 10 mV setiap 0C 

– Kalibrasinya akurat sesuai dengan standart pabrikannya. Mempunyai tingkat 

keakuratan pembacaan  0,50C. 

– Suhu operasinya adalah 0oC – 1100C. 

– Harga lebih terjangkau. 

Berdasarkan lembar datasheet, LM35 merupakan sensor suhu monolitic 

dengan tegangan output linear terhadap suhu, dimana resolusi tegangannya adalah 

10mV/o Celcius. Adapun  grafis hubungan suhu terhadap tegangan LM35 

ditunjukkan pada Gambar 2.8 berikut : 

 

Gambar 2.8 Grafis Hubungan Suhu Terhadap Tegangan 

Sumber: Usuman Ilona dan Ardhi Hasmi, 2010 

 

 

2.13 Zero Crossing 

Zero crossing biasa digunakan untuk menentukan perpotongan antara suatu 

gelombang listrik (misalnya gelombang sinus) dengan titik nol. Zero crossing biasa 

digunakan sebagai acuan untuk mengatur sudut penyalaan thyristor pada rangkaian. 
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2.14 Motor Servo 

Pengendalian motor servo dengan memberi sinyal modulasi lebar pulsa 

(PWM) melalui kabel kontrol. Posisi sudut putaran dari poros motor servo ditentukan 

oleh lebar pulsa sinyal kontrol. Lebar pulsa dengan waktu 1,5 ms akan membuat 

poros motor servo berputar ke posisi sudut 90⁰. Jika pulsa lebih pendek dari 1,5 ms 

maka berputar ke arah posisi 0⁰ atau ke kiri. Bila pulsa yang diberikan lebih lama dari 

1,5 ms maka poros motor servo akan berputar ke arah posisi 180⁰ atau ke kanan. 

Lebih jelasnya perhatikan gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.9 Lebar Pulsa Motor Servo 

Sumber: Sudarmanto, 2007 
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