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 BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Kontrol PID 

Dalam suatu sistem kontrol kita mengenal adanya beberapa macam aksi 

kontrol, diantaranya yaitu aksi kontrol proporsional, aksi kontrol integral dan aksi 

kontrol derivative. Masing-masing aksi kontrol ini mempunyai keunggulan-

keunggulan tertentu, dimana aksi kontrol proporsional mempunyai keunggulan 

rise time yang cepat, aksi kontrol integral mempunyai keunggulan untuk 

memperkecil error, dan aksi kontrol derivative mempunyai keunggulan untuk 

memperkecil error atau meredam overshot/undershot (Muhammad Sulaiman; 

2016). 

Untuk itu agar kita dapat menghasilkan output dengan rise time yang cepat 

dan error yang kecil kita dapat menggabungkan ketiga aksi kontrol ini menjadi 

aksi kontrol PID (Muhammad Rizki Setiawan: 2013). 

Perhitungan PID dapat menggunakan teknik Ziegler-Nichols. Metode 

Ziegler-Nichols mempunyai 2 metode. Metode pertama yaitu dilakukan dengan 

memberikan input step pada sistem, dan hasilnya sistem harus mempunyai step 

response (respons terhadap step) berbentuk kurva S. Metode kedua yaitu untuk 

sistem yang mungkin mempunyai step response berosilasi terus menerus. 

Tabel 2. 1 Pengaruh PID Pada Waktu Naik,Overshoot, Waktu Turun dan 

Kesalahan Keadaan Tunak 

Tanggapan Loop 

Tertutup 
Waktu Naik Overshoot Waktu Turun 

Kesalahan 

Keadaan 

Tunak 

Proportional (Kp) Menurun Meningkat 
Perubahan 

Kecil 

Menurun 

Integral (Ki) Menurun Meningkat Meningkat Hilang 

Derivative (Kd) 
Perubahan 

Kecil Menurun Menurun 
Perubahan 

Kecil 
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2.1.1 Kontrol P (Proporsional) 

Kontroler P (Proporsional) adalah kontroler dengan penguatan murni 

KP.Persamaan karakteristik sistem lup tertutup dengan kontroler P adalah: 

                        (2.1) 

Kontroler P ini digunakan dalam keadaan yang mana tanggapan peralihan 

(transien) yang diinginkan dipenuhi cukup dengan menyetel penguatan sistem 

saja. 

2.1.2 Kontrol PI (Proporsional dan Integral) 

Kontrol PI (Proporsional Integral) memiliki fungsi alih sebagai: 

         
  

 
            (2.2) 

Kontrol Integral memiliki karakteristik mengurangi waktu naik, menambah 

overshoot dan waktu turun, serta menghilangkan steady state error (kesalahan 

waktu tunak) . Karakteristik ini tidak dimiliki oleh jenis yang lain. Kontrol P dan I 

memiliki karakteristik yang sama dalam hal waktu naik dan overshoot. Oleh 

karena itu, nilai Kp harus dikurangi untuk menghindari overshoot yang 

berlebihan. Nilai Ki diambil lebih besar dari Kp, karena diinginkan untuk 

meniadakan steady state error. Jika Kp lebih besar dari Ki, maka steady state 

errornya tidak dapat dihilangkan. 

2.1.3 Kontrol PD (Proporsional dan Derivative) 

Kontrol PI (Proporsional Derivative) memiliki fungsi alih sebagai: 

                  
  

  
          (2.3) 

Kontroler PD ini memberikan tambahan zero tunggal pada s = -Kp/Kd ke 

sistem, Kontrol derivative mempunyai keunggulan untuk memperkecil error atau 

meredam overshot. Kontrol Derivative hanya berubah saat ada perubahan error 

sehingga saat error statis kontrol ini tidak akan bereaksi. Akan tetapi terlalu besar 

nilai derivative akan menyebabkan respon yang berlebihan dan overshoot.  

2.1.4 Kontrol PID (Proporsional, Integral dan Derivative) 

Untuk itu agar kita dapat menghasilkan output dengan rise time yang tinggi 

dan error yang kecil kita dapat menggabungkan ketiga aksi kontrol ini menjadi 
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aksi kontrol PID, dan pada sistem kendali yang digunakan adalah sistem kendali 

PID digital. Kontroler PID dimasukkan dalam sistem kontroler pada saat 

diinginkan perbaikan tanggapan peralihan maupun tanggapan keadaan mantap. 

Fungsi alih kontroler PID ditulis: 

        (  
 

   
    )          (2.4) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Kontroler PID 

Pada Gambar 2.1 menujukan kendali PID, pada metode pertama Zieger-

Nichols yang pertama kali dicari adalah menentukan nilai dari proportional gain 

(Kp), integral time (Ti=1/Ki),dan derivative time (Td=Kd) berdasarkan 

karakteristik respon transient dari plant. 

 

Gambar 2.2 Respon Unit Step Pada Plant 

Pada Gambar 2.14 menunjukan Plant (sinyal) yang didapat harus berbentuk 

kurva s. Setelah memdapatkan nilai – nilai Kp, Ti dan Td dapat menghitung 

kontrol PID dengan Metode Pertama Ziegler-Nichols. 

2.2 Metode Runge-Kutta 

Metode Numerik yang banyak dipakai dalam menyelesaikan persamaan 

diferensial adalah metode Range-Kutta hal ini dikarenakan metode ini mempunyai 

presisi yang cukup tinggi (Samsul B. Loklomin: 2012). 

          

      diberikan 
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Untuk memecahkan persoalan ini, pada sumbu waktu   dipilih simpul-

simpul waktu diskret                         dan seterusnya dengan      

     , dengan    merupakan “step length” dari saat ke-r ke saat ke-(r+1).  

Pada umumnya “step length” tergantung pada r, tetapi untuk mudahnya 

diperlakukan konstan, yaitu h.  

Bentuk umum metode Runge-Kutta orde-  adalah: 

                                   (2.5) 

dengan            adalah tetapan dan  

             

                       

... 

                                                      

Nilai            dipilih sedemikian rupa sehingga meminimumkan galat per 

langkah, dan persamaan (1) akan sama dengan metode deret Taylor dari orde 

setinggi mungkin. 

Galat per langkah metode Runge-Kutta orde-          

Galat longgokan metode Runge-Kutta orde-        

Orde metode =   

2.2.1 Metode Runge-Kutta Orde Satu 

Metode Runge-Kutta tingkat satu berbentuk 

              

                                  

2.2.2 Metode Runge-Kutta Orde Dua 

Metode Runge-Kutta tingkat satu berbentuk 

              

                                                                          

                                   

Dengan:                        
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2.3 Pemodelan Matematis Motor DC 

Pemodelan sistem motor DC menjadi bagian utama pada sistem ini  untuk 

mendapatkan model matematis berupa fungsi alih yang digunakan untuk proses 

perancangan kontroler nantinya. Gambar rangkaian ekvivalen armatur motor DC 

dan  gerakan bebas rotor diperlihatkan sebagai berikut (A.A.Emhemed , Rosbi Bin 

Mamat: 2012). 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Rangkaian Ekivalen Motor DC 

Parameter fisik motor meliputi: 

  = momen inersia rotor (     /  ) 

  = damping rasio gesekan sistim mekanik motor (     ) 

   = konstanta gaya electromotive (
 

   
   ⁄

) 

   = konstanta torsi motor (  
 

   
) 

  = resistansi elektrik (   ) 

  = induktansi elektrik ( ) 

  = tegangan masukan ( ) 

  = keluaran kecepatan putar shaft 

Pada umumnya, torsi yang dibangkitkan oleh motor DC adalah proporsional 

terhadap arus armatur dan kuat medan magnet. Pada contoh ini kita asumsikan 

bahwa medan magnet adalah konstan sehingga torsi motor (T) adalah 

proporsional terhadap arus armatur (i) saja dengan faktor konstanta (Kt) seperti 

ditunjukkan pada persamaan di bawah ini. 

                          (      

     ̇                       (      
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Tegangan balik emf (e) adalah proporsional terhadap kecepatan putar shaft 

dengan faktor konstanta Ke. 

Dalam unit SI yang kita gunakan, nilai Kt (konstanta armatur) dan Ke 

(konstanta motor) adalah sama dan biasanya cukup ditulis dengan (K). Dari 

gambar rangkaian di atas kita dapat menulis persamaan berdasarkan hukum 

Newton yang dikombinasikan dengan hokum Kirchoff yaitu. 

   ̈       ̇                   (      

  
     

  
                ̇         (      

Menggunakan transformasi Laplace, model persamaan motor DC dapat 

ditulis dalam bentuk transfer function menjadi. 

                                 

                              (      

Dari persamaan didapatkan 

     
           

 
         (2.16) 

Dengan mensubsitusikan persamaan ke persamaan untuk mendapatkan 

                 

 
                   (2.17) 

Dari persamaan kita mendapatkan persamaan open-loop transfer function 

suatu motor DC yang mana masukan adalah tegangan dan keluaran adalah 

kecepatan putar sebagai berikut 

    

    
 

 

               
         (2.18) 

Persamaan model matematika dari motor DC akan dipergunakan untuk 

mensimulasikan tanggapan (step response) terhadap tegangan masukan dan untuk 

perancangan kontrol kecepatan putaran dengan menggunakan perangkat lunak. 

2.4 Identifikasi Sistem 

Identifikasi sistem adalah suatu metode untuk menentukan pemodelan 

matematis dari sebuah sistem dinamis yang parameternya tidak diketahui dengan 

cara pengolahan data input dan output dari sistem tersebut (Ahzen Habibidin 

Muslim: 2017). 
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Gambar 2.4 Flowchart Identifikasi Sistem 

2.4.1 Estimasi Model 

Estimasi model adalah prosedur mencocokkan model dengan struktur model 

tertentu. Struktur model disini seperti model linier dan model dengan struktur 

parameter tertentu misalnya, model fisika, model ARX. Selain model linier 

parametrik, model linier dapat terdiri juga berasal dari fungsi pembobotan atau 

fungsi transfer dalam bentuk respon frekuensi. Estimasi bertujuan untuk 

memperoleh model parameter tertentu dan untuk memperkirakan hubungan input-

output dalam bentuk transfer function (TF). 

Nilai ketepatan atau best fit diperoleh dari perbandingan data validasi output 

dan respon output dari pemodelan dengan rumusan sebagai berikut:  

    *  
     ̂  

             
+        (2.19) 

Dimana: 

   = data validasi output 

 ̂  = respon output dari sistem 

2.4.2 Validasi Model 

Validasi model setelah memperoleh estimasi pemodelan dengan parameter 

tertentu, selanjutnya data divalidasi dalam berbagai cara. Dalam hal ini 

menggunakan model validity criterion, Pole-Zero plot, Bode Diagram, Residual 

Analysis dan simulasi. Sesuai dengan proses identifikasi standar, semua ini 

digunakan untuk memperoleh hasil pemodelan yang akurat. 
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2.5 Rotary Encoder 

Rotary encoder adalah perangkat elektromekanik yang dapat memonitor 

gerakan dan posisi. Secara umum Rotary encoder menggunakan sensor optik 

untuk menghasilkan serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan 

arah. Sehingga posisi sudut suatu poros benda berputar dapat diolah menjadi 

informasi berupa kode digital oleh rotary encoder untuk diteruskan oleh rangkaian 

kendali. Rotary encoder umumnya digunakan pada pengendalian robot, motor 

driver, dan sebagainya. (Arwindra Rizqiawan: 2011). 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Bagian Incremental encoder 

 
Gambar 2.6 Sistem pembacaan rotary encoder 

Pada Gambar 2.4 menunjukan sistem pembacaan Pengukuran posisi dan 

kecepatan dengan menggunakan incremental rotary encoder dapat menggunakan 

berbagai macam metode. Metode tersebut berkaitan dari variabel-variabel yang 

terukur dari incremental encoder,seperti jumlah pulsa, periode pulsa, resolusi 

rotary encoder per putaran dan frekuensi pulsa. Berdasarkan dari variabel yang 

terukur tersebut pengukuran kecepatan dan posisi dari rotor dapat diukur dengan 3 

buah metode pungukuran, yakni Frequency Based Measurment (berdasarkan 

frequensi), Period Based Measurement (berdasarkan periode), dan Mixed Mode 

Frequency/Period (gabungan frekuensi dan periode). 

Kecepatan putar terhitung dari jumlah pulsa terbagi dengan resolusi incremental 

encoder, dengan persamaan sebagai berikut: 



13 

 

  
  

  
 

  

   
 

    

      
[       ]    

     

      
[   ]     (2.20) 

Dimana (  ) adalah jumlah pulsa yang terhitung, (  ) adalah resolusi rotary per 

putaran, dan       adalah periode sampling.  

Pada mode ini tingkat error dapat terjadi karena pengaruh (  ) pulsa terhitung 

pada periode sampling yang kecil. Tingkat error juga terpengaruh pada (  ) 

resolusi rotary per putaran. Tingkat error kecepatan angular(∆   didapat dari 

persaman berikut dengan tingkat akurasi pengukuran 

   
  

      
[       ]     

  

      
[   ]      (2.21) 

    
  

        
             (2.22) 

2.6 Microsoft Excel 

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 (Nourdine Aliane: 2008). 

Microsoft Excel atau Microsoft Office Excel adalah sebuah program aplikasi 

lembar kerja spreadsheet yang dibuat dan didistribusikan oleh Microsoft 

Corporation yang dapat dijalankan pada Microsoft Windows dan Mac OS. 

Aplikasi ini memiliki fitur kalkulasi dan pembuatan grafik yang menjadikan 

Microsoft Excel sebagai salah satu program komputer yang populer digunakan di 

dalam komputer mikro hingga saat ini. Bahkan, saat ini program ini merupakan 

program spreadsheet paling banyak digunakan oleh banyak pihak, baik di 

platform PC berbasis Windows maupun platform Macintosh berbasis Mac OS, 

semenjak versi 5.0 diterbitkan pada tahun 1993. Aplikasi ini merupakan bagian 

dari Microsoft Office System, dan versi terakhir adalah versi Microsoft Office 

Excel 2016 yang diintegrasikan di dalam paket Microsoft Office System 2016   

(Ir. Hery Sonawan, MT.: 2010). 
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2.7 FPGA MyRio  

2.7.1 NI MyRio-1900 

NI-myRIO (National Instruments myRIO) adalah sebuah alat portable 

dimana input dan outpunya dapat dikonfigurasi. Alat ini memeliki input dan 

output analog, digital I/O audio. NI-myRIO dpat dihubungkan dengan kkomputer  

menggunakan USB dan wirelees. myRIO memiliki 2 expansion port dan satu mini 

system port. Ini memungkingkan para pengguna untuk mendesain kontrol, robot 

dan juga sistem mekatronik. (Abirami A: 2015). 

MyRio menggunakan ARM Prosessor yang juga sebuah FPGA prosessor. 

Dengan menggunakan Fitur-fitur yang ada dapat dibuat sistem yang lebih 

kompleks. MyRio menggunakan LabView sebagai IDE. LabView digunakan 

untuk membuat aplikasi yang akan menjalankan perangkat keras atau fitur yang 

ada pada MyRio. Pada board MyRio terdapat beberapa peripheral yang umum 

yang dapat digunakan seperti bloetoth, wifi, LED, Accelerometer, push button 

analog input dan output, RAM. Dapat juga dihubungkat ke sebuah integrated 

circuit atau IC untuk membuat sistem yang lebih kompleks atau dihubungkan ke 

board lain yang memang diperlukan dalam membuat sebuah sistem. 

2.7.2 NI LabView  

Software LabView, (Laboratory VirtualInstrument Engineering Workbench) 

merupakan bahasa pemograman secara grafis dengan menggunakan icon yang 

dihubungkan oleh suatu garis (wire) untuk menciptakan suatu aplikasi LabVIEW 

(Virtual Instrument, VI) Perangkat lunak ini merupakan produk dari National 

Instruments yang didedikasikan untuk kegiatan antarmuka dan pengendalian 

peralatan elektronik dengan menggunakan personal computer (PC). Dengan 

LabVIEW dapat didesain virtual instruments dengan  membuat grafik interface di 

layar computer yang memungkinkan untuk :Mengoperasikan program instrument, 

Mengontrol hardware, Menganalisa data dan Menampilkan hasil (Bahri S: 2014). 

LabView merupakan suatu bahasa pemrograman yang menggunakan 

berbagai macam ikon yang merepresentasikan suatu instruksi. Labview 

menggunakan metode dataflow programming. Dimana alur data melalui berbagai 

ikon akan menentukan urutan eksekusi dari setiap instruksi.  


