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aBAB Ii 

pPENDAHULUANn 

1.1   Latar Belakangggg… 

Heat exchanger merupakan instrument yang bisa mengatasi terjadinya 

ganguan pada steam supply pada boiler (Nowak, 2013). Secara prinsip, ia dapat 

mengubah suhu air dalam tangki heat exchanger sebagai variable yang dikontrol 

(controlled variable). Gangguan yang terjadi dalam heat exchanger ini biasanya 

terdapat pada controlled variable (suhu air) dan tekanan steam supply. Dalam 

mengatasi gangguan tersebut (Zhang, 2012) menggunakan Neouro-PID untuk 

mengontrol suhu superheated steam. 

Sebelumnya banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengembangkan 

metode pemodelan dalam mengatasi gangguan heat exchanger tersebut di atas. 

(Kumar, 2013) menggunakan kontrol PID (Proportional, Integral dan Derivative) 

untuk mengontrol suhu heating furnace dengan menggunakan beberapa metode 

pembanding, yaitu Ziegler-Nichols (Z-N) PID, modifikasi Ziegler-Nichols dan 

Tyreus-Luyben (T-L) PID. Sama halnya seperti peneliti sebelumnya (Zhenlong, 

2016) mengendalikan suhu superheated steam, membandingkan PID controller 

dengan Fractional Order PID controller (FOPID). Hanya saja dalam penelitian ini 

ada perbedaan dalam metode pembanding, yang mana perbedaan metode ini 

digunakan untuk mengetahui metode mana yang kinerja kontrolnya paling stabil 

dan optimal dalam mengatasi gangguan.  

Dalam menangani gangguan, cascade control masih popular dan digunakan 

dalam sistem kontrol heat exchanger. Kelemahan cascade control yang jelas bahwa 

primary cotroller dan secondary controller harus disetel bersamaan yang akan 

mempengaruhi satu sama lain (Geng, 2014). Dalam mengatasi gangguan tersebut 

peneliti sebelumnya memakai beberapa metode tuning untuk mendapatkan kinerja 

yang paling optimal (Firmansyah, 2016). Dilihat dari masalah gangguan yang ada 

pada heat exchanger, ternyata terdapat gangguan lain selain controlled variable 

(suhu air) dan tekanan steam supply yang masih belum menjadi perhatian dalam 

penelitian sebelumnya. Gangguan tersebut tidak hanya datang dari dalam namun 

juga gangguan dari luar heat exchanger, yang dapat mengubah suhu air di dalam 

tangki dan mengakibatkan gangguan terhadap kestabilan sistem. 
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Dengan demikian, ditinjau dari metode-metode di atas yang telah di 

selesaikan peneliti sebelumnya tidak cukup sesuai diterapka untuk sistem heat 

exchanger. Maka penerapan kontrol cascade berbasis fuzzy-PID sebagai primary 

cotroller dan secondary controller memakai PI dapat menjadi alternatif yang 

mengoptimalkan kinerja respon keluaran dan kestabilan sistem heat excharger 

ketika terjadi gangguan dalam sistem.  

 

1.2 Rumusan Masalahhhh… 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana merancang kontrol cascade berbasis fuzzy-PID sebagai primary 

controller dan PI sebagai secondary controller? 

2. Bagaimana menerapkan dan membandingkan kinerja performa cascade 

control dengan feedback control pada plant pengendali suhu ketika terdapat 

gangguan dari luar sistem?  

 

1.3 Batasan Masalahhhh… 

Supaya tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah:  

1. Perancangan dan analisa mengunakan software MATLAB versi R2016a. 

2. Plant yang diuji adalah plant pengendali suhu. 

3. Gangguan dalam pengendali suhu berupa gangguan dari udara luar. 

4. Menggunakan dua loop pada pengendali bertingkat untuk mengendalikan 

suhu, yaitu berupa pengendali suhu dan pengendali tekanan uap.  

5. Metode pengendali pada primary controller menggunakan fuzzy-PID. 

6. Metode pengendali pada secondary controller menggunakan PI. 

7. Mikrokontroller yang digunakan adalah Arduino Mega. 

 

1.4 Tujuannnn… 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang kontrol cascade berbasis fuzzy-PID sebagai primary controller 

dan PI sebagai secondary controller. 
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2. Menerapkan dan membandingkan kinerja performa cascade control dengan

feedback control pada plant pengendali suhu ketika terdapat gangguan dari

luar sistem.

1.5 Sistematika_Penulisannnn… 

BAB Iii PENDAHULUANnnn. 

Berisi mengenai latar belakang, ruang lingkup permasalahan, tujuan, 

metode penelitian serta pembahasan tentang tugas akhir. 

BAB IIii TINJAUAN PUSTAKAaaa. 

Berisi tentang teori-teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat dan uraian singkat tentang penelitian yang pernah dilakukan. 

BAB IIIii PERENCANAAN DAN PEMBUATAN SISTEMmmm. 

Berisi mengenai penjelasan rangkaian serta pembuatan sistem yang akan 

dibuat. 

BAB IVii HASIL DAN PEMBAHASANnnn. 

Berisi mengenai hasil pengujian alat serta analisa terhadap data yang 

didapatkan. 

BAB Vii PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 




