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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Motor DC 

Motor DC merupakan peralatan yang menarik dalam penerapan di bidang 

industri yang membutuhkan kecepatan variabel (berubah-ubah) dan karakteristik 

beban karena kemudahan pengendaliannya (Emhemed dan Mamat, 2012). 

Karena yang dikontrol adalah kecepatan, maka sebuah sensor rotary 

encoder dipasang pada poros motor untuk mendeteksi kecepatan putaran motor 

(Sardi dan Pulungan, 2014). Keluaran dari rotary encoder berupa signal pulsa 

yang frekuensinya berbanding lurus kecepatan putaran motor. 

 

Gambar 2.1 Motor DC 

Torque sebanding dengan arus yang ditunjukkan oleh persamaan (2-1). 

Sedangkan back emf  mempunyai hubungan dengan kecepatan (Emhemed dan 

Mamat, 2012), ditunjukkan dengan persamaan (2-2). 

.  (2-1) 

.  (2-2) 

Dengan: 

 : Torque ( ) 

 : Armature constant 

 : Armature current ( ) 

 : Back electromotive force/back emf ( ) 

 : Motor constant 

 : Speed output ( ⁄ ) 
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2.2. Pemodelan Matematis Motor DC 

Pemodelan matematis motor DC, dapat diambil dari rangkaian ekuivalen 

motor DC itu sendiri yang ditunjukkan gambar 2.2. Rangkaian ekuivalen adalah 

gabungan dari beberapa elemen yang dianggap paling mewakili karakteristik 

suatu komponen atau sistem yang sesungguhnya (Surjono, 2011:22). 

 

Gambar 2.2 Rangkaian Ekuivalen Motor DC (Dewanto, 2015) 

Dalam satuan internasional (SI)  (armature constant) sebanding dengan 

 (motor constant). Dari gambar 2.2, dapat dituliskan persamaan di bawah ini 

berdasarkan hukum Newton dan hukum Kirchoff (Emhemed dan Mamat, 2012). 

. . .  (2-3) 

. . .  (2-4) 

Menggunakan transformasi Laplace, persamaan pemodelan di atas dapat 

dinyatakan dalam operator (s). 

. .  (2-5) 

. .  (2-6) 

.
 (2-7) 

. .  (2-8) 

Mensubstitusikan persamaan (2-7) ke dalam persamaan (2-8) untuk 

mendapatkan di bawah ini. 

. .  (2-9) 

. .  (2-10) 

.
 (2-11) 

 (2-12) 
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 (2-13) 

Dengan: 

  : Momen inersia rotor ( . ⁄ ) 

  : Ratio redaman dari sistem mekanis ( ) 

 : Electric resistance ( ) 

 : Electric inductance (m ) 

 : Sumber tegangan input ( ) 

 : Arus armature ( ) 

 : Konstanta armature 

 : Konstanta motor 

 : Konstanta 

 : Output kecepatan ( ⁄ ) 

: fungsi alih motor DC 
/

 

 

2.3. Visual Basic for Application (VBA) pada Microsoft Excel 

Excel menggunakan secara eksklusif sebuah bahasa yang disebut Visual 

Basic for Applications (VBA) (Kuka dan Karamani, 2011). Dengan VBA, 

pengguna dapat untuk merancang suatu aplikasi (tools) melalui bahasa 

pemrograman VB. VBA mempunyai fleksibilitas dari sisi bahasa pemrograman 

yang umum digunakan sehingga, memungkinkan untuk memprogram beberapa 

algoritma metode numerik untuk memecahkan sistem persamaan, persamaan 

diferensial biasa (Ordinary Differential Equation), dan sebagainya (Aliane, 

2007). 

Perhitungan pada spreadsheet dapat dilakukan melalui formula bar atau 

dengan membuat program (subroutine programs atau SUBs dan functions 

programs) menggunakan bahasa pemrograman yang dapat diakses melalui tatap 

muka pada Microsoft Excel (Kuka dan Karamani, 2011). 

Microsoft Excel tidak hanya dimanfaatkan di bidang engineering, tetapi juga 

dimanfaatkan di bidang sains, penelitian yang dilakukan oleh Zain, dkk. untuk 

pengajaran dan pembelajaran Kinetika Kimia. Hasil penelitian yang telah 

dilakukan memberikan komentar yang positif dengan pendekatan laboratorium 
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virtual. Microsoft Excel telah mendorong dan memotivasi siswa untuk 

mempelajari kimia (Zain, dkk., 2013). Jurnal penelitian (Hubalovsky, 2011) juga 

memanfaatkan Microsoft Excel untuk pemodelan dan simulasi spreadsheet pada 

komputer dari sistem nyata – pencampuran dua aliran air suhu yang berbeda. 

 

2.4. Identifikasi Sistem 

Identifikasi sistem digunakan untuk mendapatkan model matematis suatu 

sistem. Metode dengan pendekatan eksperimen (metode identifikasi) adalah 

melakukan pembentukan model matematis dari sebuah sistem fisik berdasarkan 

data observasi dari sistem tersebut. Prinsip kerja metode identifikasi yaitu 

dengan mencatat setiap relasi data masukan dan keluaran dari suatu sistem fisik 

(Nusantoro, dkk., 2012). 

Terdapat beberapa tahapan untuk mendapatkan persamaan matematis 

sebuah sistem, seperti yang ditunjukkan oleh gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Diagram Blok Sistem Identifikasi (Nusantoro, dkk., 2012). 

2.4.1. Pengambilan Data 

Proses identifikasi sistem memerlukan pengambilan data, yaitu data 

input dan data output. Data tersebut diperlukan untuk proses identifikasi dari 

sebuah plant yaitu motor DC. Data input dan data output dapat berupa data 

respon jumlah putaran motor DC terhadap waktu. 

2.4.2. Pemilihan Struktur Pemodelan 

Pemilihan struktur pemodelan digunakan untuk menentukan 

pengaturan poin estimasi model. Struktur pemodelan dengan parameter 

tertentu dapat diperoleh berdasarkan hukum Newton yang dipadukan 
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dengan hukum Kirchhoff (Emhemed dan Mamat, 2012). Struktur 

pemodelan pada Tugas Akhir ini yaitu menggunakan fungsi alih (transfer 

function) motor DC. 

2.4.3. Estimasi Model 

Estimasi model adalah prosedur menentukan nilai koefisien dari 

struktur model yang digunakan. Estimasi bertujuan untuk memperoleh nilai 

koefisien parameter tertentu dan memperkirakan hubungan input-output 

dalam bentuk fungsi alih (transfer function). Perlakuan dinamis motor DC 

merupakan sistem yang harus diidentifikasi dengan metode estimasi 

parameter (Lankarany dan Rezazade, 2007). 

Pada proses estimasi model, menggunakan SI Transfer Function 

Estimation Express VI yang terdapat pada LabVIEW. VI tersebut digunakan 

untuk menentukan nilai koefisien parameter model yang telah ditentukan. 

2.4.4. Validasi Model 

Validasi model digunakan untuk membedakan model yang akurat 

terhadap model yang kurang akurat (Nusantoro, dkk., 2012). Pada proses 

validasi model, adalah menghitung keakuratan pemodelan yang telah 

dilakukan terhadap plant sesungguhnya. Untuk mendapatkan nilai 

keakuratan (best fit) pemodelan terhadap plant motor DC hardware yang 

dihitung menggunakan persamaan R square. Perhitungan statistik R square 

mengukur seberapa sukses kecocokan dalam menjelaskan variasi data 

(Chilev, dkk., 2012). Berikut ini persamaan untuk goodness of fit statistics. 

	∑  (2-14) 

	 ∑ ӯ  (2-15) 

 (2-16) 

	 1 	  (2-17) 

Dengan: 

 : jumlah kesalahan kuadrat (summation of square error) 

 : total jumlah kuadrat (total sum of square) 

: akar rata-rata kesalahan kuadrat (root mean squared error) 

 : derajat kebebasan (degree of freedom) 
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 : elemen ke-i dari bobot 

 : elemen ke-i dari y 

 : elemen ke-i dari best fit 

ӯ : rata-rata dari y 

	   

	 : perbandingan antara SSR (sum of squares of the 

regression) dan SST (total sum of square) 

 

2.5. Proportional Integral Derivative (PID) 

Kontroler PID pengontrol yang sering digunakan, karena memiliki struktur 

yang sederhana dengan mengatur/men-tuning parameter Kp, Ki, dan Kd. Ketiga 

pengendali terhubung secara paralel dan sinyal output-nya menggerakkan plant 

(Aslam, dkk., 2016). 

 

Gambar 2.4 Blok Diagram PID Controller (Dubey dan Srivastava, 2013) 

PID secara matematis dituliskan dengan persamaan (2-18), sedangkan untuk  

fungsi alih (transfer function) PID ditunjukkan persamaan (2-19) (Dubey dan 

Srivastava, 2013): 

 (2-18) 

	  (2-19) 

Persamaan matematis PID juga dapat dituliskan dengan persamaan berikut 

(Pramudijanto, dkk., 2013): 

 (2-20) 

 (2-21) 

Dengan nilai Ki dan Kd sebagai berikut (Pramudijanto, dkk., 2013): 

 (2-22) 

 (2-23) 
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Kontroler PID secara umum mempunyai karakteristik sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Dampak dari parameter PID Controller (Singh, dkk., 2013) 

Closed loop 
response 

Rise time 
(sec) 

Maximum 
Overshoot 

(%) 

Settling 
time (sec) 

Steady State 
Error 

As increase of Kp Decrease Increase 
Small 

Change 
Decrease 

As increase of Ki Decrease Increase Increase Eliminate 

As increase of Kd 
Small 

Change 
Decrease Decrease 

Small 
Change 

Pada tabel 2.1 menjelaskan bahwa pertambahan parameter Kp 

mempengaruhi pada berkurangnya waktu naik/time rise (tr) tetapi meningkatkan 

lewatan maksimum/overshoot (µp). Pertambahan parameter Ki akan 

mempengaruhi pada berkurangnya error steady state (ess) dan berkurangnya 

waktu naik/time rise (tr). Sedangkan, pertambahan parameter Kd mempengaruhi 

berkurangnya lewatan maksimum/overshoot (µp). Tabel 2.1 digunakan untuk 

pedoman jika melakukan perubahan konstanta parameter-parameter kontroler 

PID. 

 

2.6. Tuning PID Ziegler-Nichols  

Metode tuning yang dipresentasikan oleh Ziegler-Nichols didasarkan pada 

suatu proses informasi berupa openloop step response (Åström, 2002). Tuning 

PID Ziegler-Nichols menggunakan dua parameter yaitu time delay (L) dan time 

constant (T) sesuai dengan gambar 2.5 (Salem dan Rashed, 2013) serta rumus 

yang terdapat pada tabel 2.2 (LabVIEW 2012 PID and Fuzzy Logic Toolkit Help 

Ziegler-Nichols Autotuning Mehod, 2012). 

 

Gambar 2.5 Kurva Reaksi Tuning Ziegler-Nichols (Salem dan Rashed, 

2013). 
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Tabel 2.2 Tuning PID metode Ziegler-Nichols (LabVIEW 2012 PID and Fuzzy 

Logic Toolkit Help Ziegler-Nichols Autotuning Mehod, 2012) 

Normal Performance 

Controller Type Kp Ti Td 

P 0.44	 /    

PI 0.4	 /  5.33	   

PID 0.53	 /  4	  0.8	  

 

2.7. Logika fuzzy 

Logika fuzzy pertama kali dikenalkan oleh Prof. Lotfi Zadeh pada tahun 

1965 dan dikategorikan dalam kontrol cerdas (Intellegent Control). Dasar 

Logika fuzzy adalah teori himpunan fuzzy (fuzzy set). Fungsi keanggotaan fuzzy 

set mempunyai interval 0 hingga 1. Dapat dituliskan dengan persamaan berikut 

(Ross, 2010:16): 

	 	 0,1  (2-24) 

Derajat keanggotaan (membership function) menjadi ciri utama dari 

penalaran dengan logika fuzzy (Kusumadewi, 2013:1). Logika fuzzy terdiri dari 

beberapa komponen, diantaranya yaitu: Kuantisasi, Fuzifikasi, Penentuan Rule, 

kemudian Defuzifikasi (Am, dkk., 2011). 

2.7.1. Kuantisasi 

Proses  pengambilan masukan numerik misalnya error dan Δerror, 

kemudian mengubahnya menjadi tingkat kuantisasi. Jumlah tingkat 

kuantisasi menentukan ketelitian dalam pengambilan keputusan. Sehingga 

semakin banyak tingkat kuantisasi, hasil ketelitian akan lebih baik. 

Klasifikasi ditentukan dalam bentuk variabel linguistik yaitu Negatif Besar 

(NB), Negatif Kecil (NK), Nol (Z), Positif Kecil (PK), dan Positif Besar 

(PB) dengan tingkat kuantisasi (-2, -1, 0, 1, 2). 

2.7.2. Fuzifikasi  

Proses untuk mengubah variabel non fuzzy (numerik) menjadi variable 

fuzzy (variabel linguistik), menerjemahkan informasi input berupa error dan 

Δerror menjadi informasi fuzzy 0,1  yang bernilai antara 0 – 1, sehingga 

akan didapatkan masing-masing derajat keanggotaannya.  
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2.7.3. Rule 

Basis pengetahuan fuzzy terdiri dari beberapa aturan fuzzy yang 

dikelompokkan ke dalam basis aturan fuzzy (fuzzy rule base). Rule base 

merupakan dasar dari pengambilan keputusan (inference process), untuk 

mendapatkan aksi keluaran sinyal kontrol dari suatu kondisi masukan yaitu 

error dan Δerror. Proses inferensi menghasilkan sinyal keluaran yang masih 

dalam bentuk bilangan fuzzy. 

2.7.4. Defuzifikasi 

Defuzifikasi merupakan kebalikan dari proses Fuzifikasi yaitu 

perubahan dari himpunan fuzzy ke dalam himpunan tegas. 

 

2.8. Kontroler Fuzzy-PID  

Kontroler Fuzzy-PID  memberikan kinerja yang baik dibandingkan Fuzzy 

standalone (Salim, 2015). Masukan Kontroler Fuzzy-PID  adalah kesalahan 

(error) dan perubahan kesalahan (Δerror) dan keluarannya adalah untuk men-

tuning 3 parameter PID. Secara umum, diagram kontroler Fuzzy-PID  dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.6 Struktur Self-Tuning Kontroler Fuzzy-PID  (Salim, 2015) 

 

2.9. Runge-Kutta 

Runge-Kutta dapat dituliskan sebagai berikut (Chapra dan Canale, 

2010:727): 

∅ ,  (2-25) 

∅ ,  disebut incremental function yang dapat diartikan sebagai 

perwakilan kemiringan (slope) selama interval tertentu yang dituliskan dengan 

bentuk umum yaitu (Chapra dan Canale, 2010:727-728): 

∅ . . .  (2-26) 

Dengan: , , … ,  adalah konstanta dan , , … ,  adalah 
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,  (2-26a) 

,  (2-26b) 

,  (2-26c) 

.  

.  

.  

, , ,  (2-26d) 

Dengan: ,  adalah konstanta 

Nilai  mempunyai hubungan perulangan. Nilai  digunakan untuk 

persamaan , nilai  digunakan untuk persamaan  dan seterusnya. Setiap  

adalah fungsi evaluasi, perulangan ini yang membuat metode Runge-Kutta 

efisien digunakan untuk perhitungan pada komputer. 

2.9.1. Metode Runge-Kutta Orde Dua (Ralston) 

Orde dua dari persamaan (2-25) ditunjukkan oleh persamaan (2-27) 

(Chapra dan Canale, 2010:728). 

 (2-27) 

Dengan:  

,  (2-27a) 

,  (2-27b) 

Nilai untuk 	, , , dan 	 dievaluasi dengan menetapkan 

persamaan (2-27) sama dengan ekspansi deret Taylor ke orde dua. Dengan 

melakukan ini, akan mendapatkan tiga persamaan untuk mengevaluasi 

empat konstanta yang tidak diketahui. Ketiga persamaan tersebut adalah 

	 1 (2-28) 

 (2-29) 

 (2-30) 

Persamaan di atas dapat diselesaikan dengan mencari nilai . 

Kemudian persamaan (2-28)  hingga (2-30) dapat diselesaikan dengan cara 

berikut (Chapra dan Canale, 2010:729): 

1  (2-31) 

 (2-32) 
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Terdapat beberapa metode untuk menentukan nilai , diantaranya 

adalah metode Heun  dengan single corrector 1
2 , metode titik 

tengah 1 , dan metode Ralston 2
3  (Chapra dan Canale, 

2010:730). Ralston (1962) dan Rabinowitz (1978) menentukan bahwa nilai 

2
3, memberikan batasan minimum pada kesalahan pemotongan 

untuk algoritma Runge-Kutta orde dua. Kemudian 1
3 dan 

3
4 (Chapra dan Canale, 2010:730) menghasilkan persamaan (2-33) 

 (2-33) 

Dengan: 

,  (2-33a) 

,  (2-33b) 

2.9.2. Metode Runge-Kutta Orde Tiga 

Orde tiga dari metode Runge-Kutta dituliskan dengan persamaan (2-

34) (Chapra dan Canale, 2010:732-733).  

4  (2-34) 

Dengan:  

,  (2-34a) 

,  (2-34b) 

, 2  (2-34c) 


