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BAB III 

ANALISIS DAN DESAIN SISTEM 

 

Bab ini menjelaskan tentang perancangan sistem yang dilakukan pada 

spreadsheet dan LabVIEW. Perancangan sistem pada spreadsheet digunakan 

sebagai tatap muka pengguna (user interface) dan analisis. Sedangkan 

perancangan sistem pada LabVIEW digunakan untuk pengontrolan hardware 

motor DC. 

3.1. Perancangan Sistem  pada Spreadsheet 

Perancangan sistem pada spreadsheet dengan menggunakan pemrograman 

VBA yang tersedia di Microsoft Excel. Gambar 3.1 menunjukkan rancangan 

sistem pada spreadsheet. 

 

Gambar 3.1 Perancangan Sistem pada Spreadsheet 

Gambar 3.1 terdapat bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 yaitu sebuah 

User Interface (UI) yang digunakan untuk memasukkan input parameter 

kontroler PID secara manual, input setpoint putaran motor DC dalam satuan 

rotasi per menit (RPM), CheckBox untuk memilih untuk menampilkan hasil 

gelombang mana yang akan ditampilkan yaitu Runge-Kutta Orde 2, Runge-Kutta 

Orde 3, dan Hardware, serta OptionBox untuk pemilihan metode pengontrol 

yang digunakan, “PID Controller” dan “Fuzzy-PID  Controller”. Bagian yang 

ditunjukkan oleh nomor 2 menunjukkan tampilan input parameter PID serta 

plant motor DC yang didapatkan dari estimasi parameter secara open loop dan 

gambar diagram blok pengontrolan yang digunakan. Untuk bagian yang 

ditunjukkan nomor 3 yaitu gelombang yang dihasilkan atas analisis yang telah 

dilakukan. Terdapat beberapa sheet pada perancangan di spreadsheet, 

diantaranya sheet “Main” digunakan sebagai UI sebagaimana yang telah 

dijelaskan di atas. Pada sheet “Blok Diagram” digunakan untuk pengolahan 

1  2  3 
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diagram blok kontrol, sheet “RK” digunakan untuk penyelesaian persamaan 

diferensial, dan sheet fuzzy untuk perancangan kontroler fuzzy. 

Perancangan kontroler PID terdahap plant dengan sistem motor DC dengan 

cara memasukkan parameter PID pada diagram blok dalam bentuk masing-

masing transfer function. Kemudian mengolah diagram blok secara seri 

(konvolusi), maupun umpan balik (feedback). Sedangkan untuk perancangan 

kontroler Fuzzy-PID  dilakukan dengan membangun rule Fuzzy pada VBA yang 

terdapat pada spreadsheet. 

Setelah mendapatkan transfer function tersebut, akan diubah ke persamaan 

diferensial dan menyelesaikan persamaan tersebut menggunakan Runge-Kutta 

orde 2 serta orde 3. Untuk menyelesaikan persamaan diferensial lebih dari orde 

1, diperlukan sebuah pemisalan sebagai berikut: 

′  (3-1) 

′′ ′  (3-2) 

′′′ ′′ ′ (3-3) 

′  (3-4) 

 (3-5) 

Variabel  dan  merupakan pemisalan untuk persamaan diferensial orde 1 

yang pertama, variabel  dan  merupakan pemisalan untuk persamaan 

diferensial orde 1 yang kedua. Sedangkan  merupakan variabel untuk 

memisalkan persamaan diferensial orde 1 yang ketiga. 

Jika  dan , maka penyelesaian persamaan diferensial 

menggunakan Runge-Kutta orde 2 (Ralston) sebagai berikut: 

, ,  (3-6) 

  

, , , ,  (3-7) 

	 	 	 	   

, ,  (3-8) 
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, ′, , ,  (3-9) 

	 	 	 	   

 (3-10) 

 (3-11) 

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada lampiran 1. 

Sedangkan penyelesaian persamaan diferensial menggunakan Runge-

Kutta orde 3 sebagai berikut: 

, ,  (3-12) 

  

, , , ,  (3-13) 

	 	 	 	   

, ,  (3-14) 

  

, , , ,  (3-15) 

	 	 	 	   

, 2 , 2  (3-16) 

2   

, , 2 , 2 ,  (3-17) 

	 	 2 	 	 2   

4  (3-18) 

4  (3-19) 

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada lampiran 2. 

Jika , , dan ′, maka penyelesaian 

persamaan diferensial menggunakan Runge-Kutta orde 2 (Ralston) sebagai 

berikut: 

, , ,  (3-20) 
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, , ,  (3-21) 

  

, , , , , ,  (3-22) 

	 	 	 	 	 	 	   

, , ,  (3-23) 

  

, , ,  (3-24) 

  

, , , , , ,  (3-25) 

	 	 	 	 	 	

	   

 (3-26) 

 (3-27) 

 (3-28) 

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada lampiran 3. 

Sedangkan penyelesaian persamaan diferensial menggunakan Runge-

Kutta orde 3 sebagai berikut: 

, , ,  (3-29) 

  

, , ,  (3-30) 

  

, , , , , ,  (3-31) 

	 	 	 	 	 	 	   

, , ,  (3-32) 

  

, , ,  (3-33) 
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, ′, , , , ,  (3-34) 

	 	 	 	 	 	

  

, 2 , 2 ,

2  (3-35) 

2   

, 2 , 2 ,

2  (3-36) 

2   

, , 2 , 2 ,

2 , ,  (3-37) 

	 	 	 	 2 	 	

2 	 2   

4  (3-38) 

4  (3-39) 

4  (3-40) 

Untuk lebih lengkapnya, dapat dilihat pada lampiran 4. 

 

3.2. Perancangan Sistem pada LabVIEW 

Gambar 3.2 menunjukkan rancangan pada LabVIEW untuk pengontrolan 

PID terhadap plant motor DC. Gambar 3.2 terdiri dari input untuk setpoint RPM, 

input untuk parameter PID, Counter gauge, RPM gauge, serta waveform graph 

untuk menampilkan keluaran kecepatan putaran motor DC. Gambar 3.3 

menunjukkan graphical programming kontrol PID pada LabVIEW. 
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Gambar 3.2 Perancangan Front Panel Kontrol PID pada LabVIEW 

 

 

Gambar 3.3 Graphical Programming Kontrol PID pada LabVIEW 

Sedangkan gambar 3.4 menunjukkan rancangan pada LabVIEW untuk 

pengontrolan Fuzzy-PID  terhadap plant motor DC. Bagian-bagian yang terdapat 

pada gambar 3.4 sedikit berbeda dibandingkan dengan gambar 3.2. Perbedaan 

terdapat pada blok parameter PID. Parameter PID ini merupakan 

tampilan/indikator numerik yang telah diatur/di-tuning oleh Fuzzy. Kontroler 

Fuzzy terlebih dahulu dirancang menggunakan toolbox Fuzzy System Designer. 

Untuk graphical programming kontrol Fuzzy-PID  pada LabVIEW ditunjukkan 

gambar 3.5. 

 

Gambar 3.4 Perancangan Front Panel Kontrol Fuzzy-PID  pada LabVIEW 
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Gambar 3.5 Graphical Programming Kontrol Fuzzy-PID  pada LabVIEW 

 

3.3. Identifikasi Plant Motor DC 

Identifikasi sistem bertujuan untuk memperoleh persamaan matematis 

sebuah objek sistem pengontrolan pada hardware. Pada proses identifikasi, 

terdapat beberapa prosedur yaitu estimasi parameter dan validasi. Estimasi 

parameter bertujuan untuk memperoleh nilai koefisien parameter tertentu dari 

struktur model yang digunakan dengan memperkirakan hubungan input-output 

dalam bentuk fungsi alih (transfer function). 

Validasi pemodelan yaitu proses menentukan tingkat keakuratan pemodelan 

motor DC terhadap plant Motor DC sesungguhnya (hardware) dalam bentuk 

persentase sering juga disebut best-fit. 

Proses estimasi parameter dan validasi pemodelan motor DC, menggunakan 

Identifcation System Toolkit yang terdapat pada LabVIEW dan ditunjukkan oleh 

gambar 3.6. 

 

Gambar 3.6 Identifcation System Toolkit pada LabVIEW 

Gambar 3.7 menunjukkan rancangan graphical programming pengujian 

input-output untuk proses estimasi parameter pada LabVIEW. Pengujian 

dilakukan selama 30 detik dan setiap 4 detik amplitudo signal setpoint akan 
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berubah. Sedangkan gambar 3.8 menunjukkan rancangan graphical 

programming estimasi parameter dan validasi pemodelan pada LabVIEW. 

 

Gambar 3.7 Graphical Programming Pengujian Input-Output Identifikasi 

Sistem pada LabVIEW 

 

 

Gambar 3.8 Graphical Programming Estimasi Parameter dan Validasi 

Pemodelan Motor DC pada LabVIEW 

 

3.4. Blok Diagram Rangkaian Hardware 

Ref LabVIEW NI MyRIO-1900
Driver Motor 

L298
Motor DC

Encoder

 

Gambar 3.9 Blok Diagram Rangkaian Hardware 

Gambar 3.9 menunjukkan blok diagram rangkaian hardware yang 

digunakan. Prinsip kerja dari sistem ini adalah dengan memberikan signal ref 

melalui LabVIEW dan mengirim data ke NI MyRIO-1900. NI MyRIO-1900 

sebagai penghubung ke driver motor DC agar motor DC dapat berputar. Encoder 

digunakan sebagai sensor kecepatan motor dan mengirim data ke NI MyRIO 

yang akan menampilkan tanggapan dari plant motor DC tersebut. 
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3.5. Perancangan Hardware 

Perancangan hardware disusun seperti pada gambar 3.10. Terdapat 

beberapa hardware yang digunakan pada Tugas Akhir ini, antara lain: 

1. NI MyRIO-1900 

2. Mini breadboard 

3. Driver Motor L298N 

4. Motor DC + Encoder 

5. Power Supply 24 volt 

1

2

3

4

5

 

Gambar 3.10 Perancangan Hardware 
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Gambar 3.11 Port dan Pin Input-Output pada Hardware 

Perancangan hardware didukung dengan gambar 3.11 yang menunjukkan 

port dan pin input-output yang digunakan pada hardware. Sumber tegangan 

untuk motor DC menggunakan power supply 24 V. Terdapat penjelasan pada 

keterangan di bawah ini mengenai port dan pin  input-output yang digunakan 

pada hardware. 

Keterangan: 

PORT B PIN 1 NI MyRIO dihubungkan pada +5 V driver motor dan encoder 

PORT B PIN 8 NI MyRIO dihubungkan pada GND driver motor dan encoder 
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PORT B PIN 18 NI MyRIO dihubungkan pada channel A encoder 

PORT B PIN 20 NI MyRIO dihubungkan pada channel B encoder 

PORT B PIN 27 NI MyRIO dihubungkan pada ENA driver motor 

PORT B PIN 32 NI MyRIO dihubungkan pada IN2 driver motor 

PORT B PIN 34 NI MyRIO dihubungkan pada IN1 driver motor 

 

3.6. Perancangan Kontroler Fuzzy-PID  

Kontroler Fuzzy-PID  menggunakan masukan dari nilai error dan Δerror. 

Keluaran fuzzy digunakan untuk mengatur/men-tuning parameter PID. Proses 

penerjemahan fuzzy menggunakan membership function, seperti yang 

ditunjukkan oleh gambar 3.12 hingga gambar 3.15. 

 

Gambar 3.12 Membership function untuk error 

 

 

Gambar 3.13 Membership function untuk Δerror 
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Gambar 3.14 Membership function untuk parameter Kc 

 

 

Gambar 3.15 Membership function untuk parameter Ti 

 

3.7. Rules Fuzzy 

Sebelum kontroler Fuzzy dapat digunakan, terlebih dahulu merancang 

aturan (rule) untuk menentukan bagian-bagian yang akan digunakan untuk rule 

fuzzy tersebut. Rule fuzzy terdapat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2. 

Tabel 3.1 Aturan fuzzy untuk parameter Kc 

AND 
error 

NB NK Z PK PB 

Δ
error 

NB LB LB LK LB LB 
NK LB B LK B LB 
Z LB S LK S LB 

PK LB B LK B LB 
PB LB LB LK LB LB 
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Tabel 3.2 Aturan fuzzy untuk parameter Ti 

AND 
error 

NB NK Z PK PB 

Δ
error 

NB LK LK LK LK LK 
NK LK LK K LK LK 
Z LK LK LB LK LK 

PK LK LK K LK LK 
PB LK LK LK LK LK 

 

Keterangan: 

Error  = nilai setpoint (nilai yang diinginkan) – nilai output 

Δerror  = nilai error saat (t) – nilai error saat (t-1) 

NB = Negatif Besar 

NK = Negatif Kecil 

Z = Zero 

PK = Positif Kecil 

PB = Positif Besar 

LK = Lebih Kecil 

K = Kecil 

S = Sedang 

B = Besar 

LB = Lebih Besar 

Setelah melakukan perancangan, kemudian melakukan pengujian dan 

analisis. Pengujian ini dilakukan untuk mendapatkan tanggapan kecepatan motor 

DC terhadap suatu input RPM yang ditentukan baik pada hardware maupun 

software. 

Terdapat beberapa pengujian dilakukan, antara lain: 

1. Pembacaan encoder pada motor DC. 

2. Identifikasi plant motor DC. 

3. Ziegler-Nichols Tuning PID. 

4. Kontrol PID yang dilakukan hardware dan spreadsheet. 

5. Kontrol Fuzzy-PID  yang dilakukan hardware dan spreadsheet. 


