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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Waluyo, dkk (2013) menjelaskan kecepatan putar motor DC mengalami 

penurunan akibat dari pembebanan sehingga menyebabkan putarannya menjadi 

lambat dan kecepatannya tidak konstan. Untuk mengatasi hal inimaka diperlukan 

suatu perancangan sistem kendali kecepatan motor DC agar motor DC tersebut 

berjalan sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. 

Teknik kendali PID merupakan teknik kendali yang banyak diterapkan di 

bidang industri pada saat ini. Respon suatu plant dapat diatur sedemikian baik 

melalui pemilihan parameter-parameter kendali yang tepat. Penentuan parameter-

parameter kendali melalui perhitungan secara matematis membutuhkan 

pengetahuan model matematis plant.  

Pemodelan suatu plant tidak sulit dilakukan selama plant tersebut berorde 

rendah. Kesulitan akan timbul saat plant yang dimodelkan berorde tinggi. Karena 

itu, penalaan parameter-parameter PID kurang efektif bila dilakukan melalui 

perhitungan matematis. Salah satu solusi kesulitan tersebut adalah dengan 

penalaan PID secara otomatik untuk plant yang akan dikendalikan.  

Metode penalaan PID berumpan balik dengan pengendali relay, 

pengembangan metode Ziegler-Nichols, merupakan metode  penalaan PID 

otomatis yang juga banyak digunakan pada bidang industri. Parameter-parameter 

PID ditentukan berdasarkan osilasi sistem saat dikendalikan dengan umpan balik 

relay dan tetapan parameter-parameter yang telah ditetapkan Ziegler-Nichols 

secara empiris (Wijaya: 2011).  

Ogata (1997) menjelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 

perancangan sistem kontrol sebagai berikut:(1) Memahami cara kerja system, (2) 

Mencari model sistem dinamik dalam persamaan differensial, (3) Mendapatkan 

fungsi alih sistem dengan Transformasi Laplace, (4) Memberikan aksi 

pengontrolan dengan menentukan konstanta Kp, Ki dan Kd, (5) Menggabungkan 

fungsi alih yang sudah didapatkan dengan jenis aksi pengontrolan, (6) Menguji 

sistem dengan sinyal masukan fungsi langkah, fungsi undak dan impuls ke dalam 

fungsi alih yang baru, (7) Melakukan Transformasi Laplace balik untuk 
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mendapatkan fungsi dalam kawasan waktu, (8) Menggambar tanggapan sistem 

dalam kawasan waktu.  

Setelah mendapatkan model fungsi alihnya, seringkali kita mengalami 

kesulitan dalam menganalis sistem karena kerumitannya. Dengan adanya 

Software, proses analisis fungsi alih akan menjadi jauh lebih mudah dan cepat 

sehingga akan memudahkan dalam proses pembelajaran terutama dalam 

perancangan sistem kontrolnya (Affan Bachri: 2010). 

Selain MatLab aplikasi Microsoft Excel juga mempunyai bahasa Visual 

Basic for Application (VBA) yang memungkinkan para developer memperluas 

kemampuan Microsoft Excel dengan mendesain add-in tertentu. Bahkan 

sebenarnya Visual Basic for Application (VBA) memiliki fleksibilitas bahasa 

pemrograman umum, dan oleh karena itu bisa digunakan memprogram algoritma 

numerik untuk menyelesaikan sistem persamaan diferensial untuk komputasi 

mekanik. 

Nourdine Aliane (2008) menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, 

Microsoft Excel sudah menjadi alat komputasi populer juga sebagai platform yang 

baik untuk melakukan perhitungan mekanik. Selain fungsi-fungsi built-in yang 

sangat banyak, kemampuan perencanaan, kesederhanaan pemrogramannya telah 

membuat Microsoft Excel perangkat yang atraktif dalam banyak area teknik dan 

sains. Selain itu, Microsoft Excel dilengkapi dengan bahasa makro yang 

memungkinkan penyertaan kode komputer standar.  

Tugas akhir ini mencoba membandingkan perangkat lunak LabVIEW dan 

Microsoft Excel sebagai salah satu alat bantu dalam melaksanakan analisis sistem 

kontrol yang tidak hanya ramah guna terhadap pihak pengembang, namun juga 

ramah guna terhadap pihak customer. Sebagaimana diketahui, sebagai program 

aplikasi untuk perhitungan dan pembuatan table, kekuatan Microsoft Excel yang 

paling andal adalah kemampuannya dibidang formula dan fungsi yang 

memudahkan pemakainya dalam menyelesaikan berbagai perhitungan yang rumit 

Microsoft Ecxel juga mengizinkan pembuatan form dan kontrol yang terdapat di 

dalam worksheet untuk dapat berkomunikasi dengan penggunanya. Perangkat 

Microsoft Excel juga relatif sudah sangat dikenal masyarakat, ukuran file relatif 

kecil  sehingga transportabilitasnya tinggi . 
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini, sebagai berikut: 

1. Bagaimana menggunakan visual basic for application (VBA) pada Microsoft 

Excel sebagai tools untuk sistem analisis dan desain kontrol PID? 

2. Bagaimana mengimplementasikan analisis dan desain kontrol PID motor DC 

pada NI MyRio-1900? 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari penelitian pengembangan sistem analisis dan desain kontrol 

PID. 

1. Membandingan hasil analisis dan desain kontrol PID terhadap kecepatan 

motor DC pada Microsoft Excel dan LabVIEW. 

2. Menghasilkan sistem yang ideal untuk analisis dan desain kontrol PID  pada 

motor DC. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Penyelesaian persamaan differensial menggunakan  metode Runge Kutta orde 

dua. 

2. Setting pengaturan kontrol PID menggunakan metode tunning Ziegler 

nicholas 1. 

3. Plant yang dikontrol adalah pengaturan kecepatan motor DC COPAL 

LC38RM . 

4. Pengimplementasian analisis dan desain sistem menggunakan NI MyRio-

1900. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam pembahasan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PANDAHULUAN 

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 berkenan dengan 

pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen-komponen 

yang dipakai. 

BAB III : PERENCANAAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan 

blok diagram perencanaannya. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisi tentang pengujian 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.  


