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BAB 2 

DASAR TEORI 

 

2.1.KAJIAN PUSTAKA 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 oleh Redi Permata Hati dan 

Arkhan Subari dengan judul “Rancang Bangun sistem Pengontrol Batch Mixer 

pada Industri Minuman dengan Metode PID berbasis Arduino UNO R3”. Pada 

Penelitian ini akan dibahas tentang kontrol PID yang digunakan pada industri 

minuman dengan menggunakan mikrokontroller arduino. Untuk input yang 

dipakai meliputi sensor ultrasonic yang digunakan sebagai sensor water level, 

sensor suhu yang terhubung ke arduino untuk mengontrol pompa air. 

Kemudian HMI (Human Machine Interface) digunakan sebagai inputan data 

pengatur nilai water level control dan thermocouple. Pembacaan sensor 

ultrasonic pada pengujian ini dibatasi dengan range suhu 30oC- 100oC dengan 

nilai error maksimum 1,9% terhadap suhu terukur thermometer. Pada 

pengujian PID menggunakan metode tunning PID agar suhu setpoint sesuai 

dengan yang diharapkan. Hasil pengujian dari sistem ini nilai parameter 

kontroller PID dapat ditentukan dengan nilai Kp sebesar 60, Ki sebesar 0,005, 

dan Kd sebesar 0,5 dengan nilai error maksimal 2,5%[3]. 

Pada penelitian yang dilakukan pada tahun 2017 oleh Sando Andre 

Simanullang, Paula Santi rudati, dan Feriyonika dengan judul “Sistem PID 

Pengendali Level Ketinggian Air Berbasis Moodbus/TCP-LCU dan Industrial 

Field Control Node-RTU”. Pada penelitian ini membahas tentang sistem 

kendali PID yang diaplikasikan pada water level control yang dibuat 

sedemikian rupa agar sesuai standar industri dengan LCU, RTU dan 

terintegrasi dengan HMI (Human Machine Interface). Pada perancangan 

sistemnya dibagi menjadi lima yang terdiri dari perancangan eletronik, 

mekanik, sistem kendali, perangkat lunak, dan tampilan pada HMI. Desain PID 

yang digunakan untuk mencari nilai parameter PID adalah menggunakan 

Ziegler nichols. Sistem SCADA diterapkan pada Water Level Control System 

sebagai fungsi monitoring. Level air dikendalikan secara otomatis dengan 

menerapkan kendali PID. Hasil pengujian parameter PID dengan Ziegler 
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nichols mendapatkan hasil yang optimal pada Kp sebesar 5.1, Ki sebesar 7.31, 

dan Kd sebesar 8.231[4]. 

Penelitian yang dilakukan oleh Anang Murdiyanto dan Dendin Supriadi 

dengan judul “Perancangan Pengembangan PID Kontrol Pada Monitoring 

Pengendalian Ketinggian Air Berbasis PLC CP1E-NA20DR-A”. Pada 

penelitian ini menggunakan PID pada plant monitoring water level dengan 

menambahkan inverter untuk mengatur kecepatan pompa air supaya aliran air 

sesuai yang dibutuhkan dan dimonitori dengan HMI. Tegangan analog yang 

dihasilkan oleh pembacaan sensor ketinggian air digunakan oleh PLC Omron 

CP1ENA20DR-A untuk mengolah data dan membaca ketinggian air, 

sedangkan keluaran tegangan analog PLC Omron CP1E-NA20DR-A 

digunakan untuk mengontrol kecepatan motor pompa air dengan menggunakan 

inverter. Kecepatan pompa air diukur dengan menggunakan rotary 

encoder.Hasil pengujian pada data pengisian air bak penampung dengan 

ketinggian 35 cm dengan waktu 450 detik. Dalam pengujian kontrol, mode 

kontrol tidak bisa bekerja bersama[5]. 

Penelitian yang dilakukan pada tahun 2021 oleh Masrurotul Khusniyah, 

Edi Sulistio Budi, dan Hari Kurnia Safitri dengan judul “Sistem Kendali PID 

Menggunakan PLC CP1H dan HMI pada Aplikasi Miniplant Tekanan Udara”. 

Pada penelitian ini memakai miniplant tekanan udara dan terdapat beberapa 

komponen seperti sensor pressure transmitter SKU114991178, sensor water 

flow YF-S201, motor servo, gate valve dan ball valve. Agar kinerja sistem tetap 

stabil maka dibutuhkan kontrol PID dan HMI sebagai interface untuk 

memonitor sistem secara real time. Hasil pengujian kontrol PID pada sistem 

didapat nilai respon sistem seperti Time Delay sebesar 100 s, Rise time sebesar 

120 s, Time peak 60 s, steady state sebesar 180 s, dan error steady state sebesar 

5%. Pada pengujian motor servo untuk perubahan set point memepengaruhi 

bukaan valve yang digerakkan oleh motor servo sebesar 1 %. Berdasarkan 

grafik respon sistem diperoleh Kp = 4,2, Ki = 4,2, Kd = 1,05 dengan set point 

4 bar. Berdasarkan nilai parameter PID tersebut, menunjukkan respon sistem 

yang baik dan stabil[6]. 
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2.2.DASAR TEORI 

Pada bagian dasar teori dijelakan tentang teori- teori yang dipakai dalam 

penelitian ini diantaramya PID Controller, Programmable Logic Controller (PLC), 

PLC Modicon, Somachine Basic, Sistem SCADA, pompa DC, tangki, sensor jarak 

analog, serta penguatan OP-AMP. 

2.2.1. PID Controller 

Sistem Pengontrol PID (Proportional- Integral- Derrivative Controller) 

merupakan pengontrol yang difungsikan untuk dapat menentukan presisi dari suatu 

sistem instrumentasi dengan karakteristik dan adanya umpan balik pada sistem 

yang bersangkutan (feedback). Pada sistem pengontrolan PID mempunyai tiga buah 

cara pengaturan yaitu pengontrol P (Proportional), I (integral), dan D 

(Derrivative). Dari ketiga jenis pengontrol tersebut mempunyai kelebihan maupun 

kekurangan. Didalam implementasinya pengontrol PID dapat bekerja sendiri 

maupun bersamaan. Dalam perancangan sistem pengontrol PID yang dilakukan 

yaitu mengatur parameter P, I, dan D agar tanggapan sinyal keluaran sistem 

terhadap masukan tertentu seperti yang diinginkan[7]. 

Tabel 2.1 Efek Pengendalian PID[7] 

Respon Loop 

tertutup 

Rise Time Overshoot Settling Time Steady- State 

error 

Proportional Meningkatkan Meningkatkan Perubahan 

Kecil 

Mengurangi 

Integral Menurunkan Meningkatkan Meningkatkan Mengeliminasi 

Derrivative Perubahan 

Kecil 

Menurunkan Menurunkan Perubahan 

Kecil 

Parameter P, I, D mengacu terhadap domain waktu respon sistem dengan 

perhitungan error. Pada Nilai P mengacu tergadap error saat ini, untuk nilai I 

mengacu terhadap akumulasi error pada sebelumnya, dan nilai D mengacu prediksi 

error masa depan. Untuk keluaran nilai P, I, D yang dikali dengan error-nya 

masing- masing. Adapun untuk hasil akhirnya ditentukan oleh nilai u(t) seperti pada  

persamaan 2.1 dibawah ini[7]. 

 



4 
 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑥)𝑑𝑥 + 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0

                     Pers (2.1) 

 

2.2.1.1. Desain PID dengan metode Ziegler-Nichols tipe 1 

Pada metode ziegler nichols terdapat 2 metode yaitu metode osilasi dan 

kurva reaksi. Pada metode kurva reaksi ditandai dengan reaksi sistem loop 

terbuka.Kurva berbentuk S dapat ditandai dengan dua konstanta, waktu tunda (L) 

dan konstanta waktu (T)[8].  

 

Gambar 2.1 Kurva respon berbentuk s[8] 

Perubahan kurva setelah mencapai 66% dari keadaan mantabnya 

digambarkan untuk waktu tunda. Pada kurva dibuat garis yang saling 

bersinggungan dan akan memotong dengan sumbu absis serta garis 

maksimum.Perpotongan dengan garis maksimum disebut dengan waktu tunda yang 

diukur dari waktu titik L. Pada tabel 2.2 adalah rumus dalam perhitungan penalaan 

paramter PID dengan kurva reaksi.[8] 

Tabel 2 2 Parameter PID menggunakan metode Ziegler- Nichols [8] 

Tipe Pengontrol Kp Ti Td 

P T/L ∞ 0 

PI 0.9T/L L/0.3 0 

PID 1.2T/L 2L 0.5/L 

2.2.1.2. Metode Cohen-Coon 

Respon loop tertutup sistem pada metode ini dibuat dengan respon transient. 

Pada kontroller proportional(kp) ditala sampai didapat tanggapan quarter 

amplitude decay. Sedangkan penalaan pada parameter kontroller PID adalah sama 

yang dipakai pada metode ziegler nichols. Selain cara tersebut, metode cohen coon 

juga dapat dihitung menggunakan parameter plant yang didapat dari kurva 

reaksi.[8] 
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Tabel 2.3 Parameter PID menggunakan metode Cohen-Coon [8] 

Tipe 

Pengontrol 
𝐾𝑝 𝑇𝑖 𝑇𝐷 

P 
1

𝐾
(

𝑇

𝐿
) [1 +

1

3
(

𝐿

𝑇
)] - - 

PI 
1

𝐾
(

𝑇

𝐿
) [0,9 +

1

12
(

𝑇

𝐿
)] 𝐿 [

30 + 3 (
𝐿
𝑇

)

9 + 20 (
𝐿
𝑇

)
] - 

PD 
1

𝐾
(

𝑇

𝐿
) [

5

4
+

1

6
(

𝐿

𝑇
)] - 𝐿 [

6 − 2 (
𝐿
𝑇

)

22 + 3 (
𝐿
𝑇

)
] 

PID 
1

𝐾
(

𝑇

𝐿
) [

4

3
+

1

4
(

𝐿

𝑇
)] 𝐿 [

32 + 6 (
𝐿
𝑇

)

13 + 8 (
𝐿
𝑇

)
] 𝐿 [

4

11 + 2 (
𝐿
𝑇

)
] 

 

Gambar 2.2 Kurva respon Quarter Amplitude decay [11] 

2.2.2. Programmable Logic Controller (PLC) 

Programmable Logic Controller (PLC) merupakan pengontrol logika yang 

bisa diprogram melalui komputer atau laptop yang memiliki fungsi kendali untuk 

bermacam jenis dan beranekaragam. PLC mempunyai memori yang dapat 

menyimpan program yang dapat diubah fungsi atau kegunaannya. Dalam hal logic 

PLC dapat menunjukkan kemampuan dalam mengolah input secara aritmatika dan 

logic (ALU), yaitu dapat melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, 

mengali, dan membagi, AND, OR dan lainya.  PLC menawarkan kemudahan dalam 

pemrograman, implementasi, perawatan, dan troubleshooting apabila sewaktu- 

waktu dibutuhkan sehingga bisa mengurangi kesalahan yang disebabkan oleh 

manusia (human error) dan bisa melakukan perekaman proses alat kerja[7]. 
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Gambar 2.3 Bentuk fisik PLC[7] 

2.2.3. PLC Modicon TM221CE16R 

PLC Modicon adalah salah satu jenis PLC yang dikeluarkan oleh Schneider 

yang dirancang untuk pengendali pada sistem yang memiliki 16 I/O digital dan 2 

input analog serta komunikasi dengan ethernet line yang dipakai komunikasi antara 

PLC dengan PC. PLC Modicon dapat digunakan untuk sistem kendali dengan jenis 

kendali dasar, aritmetik, serta instruksi perbandingan. Software yang dipakai untuk 

pemrograman PLC yaitu SoMachine basic. Adapun bentuk fisik dari PLC Modicon 

ditunjukkan pada gambar 2.4 [9] 

 

Gambar 2.4 PLC Modicon[9] 

2.2.4. Somachine Basic 

SoMachine Basic adalah software atau perangkat lunak PLC yang dipakai 

sebagai konfigurasi, komunikasi semua alat yang terkoneksi dengan jaringan 

software seperti logika, HMI, kontrol, serta jaringan yang terkait sesuai fungsi 

otomatisasi. SoMachine Basic memiliki kegunaan untuk memudahkan user dalam 

memakainya serta dapat menghemat waktu pembuatan program. Adapun 

Kelebihan dari Somachine basic seperti[9]: 
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1. Dapat meningkatkan efisiensi serta kinerja yang fleksibel dan scalable karena 

dapat penggantian controller satu dengan lainnya serta dapat mempertahankan 

logika dan konfigurasi. 

2. Vijeo-Designer bisa berkomunikasi dan konfigurasi alat untuk perangkat 

kontrol serta integrasi konfigurasi fieldbus. 

3. Apabila perangkat bekerja, maka software SoMachine basic juga dapat 

langsung bekerja untuk menyediakan tool serta data sebenarnya pada PC 

ataupun HMI[9]. 

2.2.5. Sistem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) 

Sistem SCADA merupakan kesatuan dari alat yang menjalankan fungsi 

pengawasan, pengontrolan sistem serta pengumpulan data dari suatu proses sistem. 

Adapun prinsip dari SCADA untuk memantau serta melaukan pengontrolan 

keseluruhan alat yang terdapat pada sistem secara jarak jauh, serta mengumpulkan 

semua informasi kemudian akan dioperasikan pada komputer operator[10]. Pada 

sistem ini PLC yang dipakai untuk program SCADA yaitu Citect Scada yang 

merupakan satu produsen dengan Schneider Electric. 

2.2.6. Pompa 

Pompa merupakan sebuah mesin yang dapat mengkonversikan energi dari 

mekanik menjadi energi tekan. Pompa digunakan sebagai pemindah suatu cairan 

dari suatu tempat ke tempat yang lain [5] 

Sebuah pompa, pada prinsipnya akan menyedot serta membuang air dengan 

memakai putaran impeler sehingga akan menimbulkan tarikan air secara terus 

menerus hingga dialirkan ke pipa out.[7]. 

Adapun untuk spesifikasi nya seperti berikut: 

1. Rated Voltage DC 24 V 

2. Power 22 Watt 

3. Flow Rate 800L/H 

 

Gambar 2.5 Pompa DC[7] 
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2.2.7. Tangki Penelitian 

Tangki adalah tempat penampung cairan yang terdapat lubang masukan 

dibagian atas tangki serta lubang keluaran pada posisi bawah[2]. Sering juga 

dikenal sebagai tangki penyimpanan yang digunakan untuk menampung jumlah 

cairan yang diinginkan[26].  

 

Gambar 2.6 Sistem Kontrol Level Tangki air[26] 

2.2.8. Sensor Jarak Analog Sharp GP2Y0A41SK0F 

Sensor jarak yang lebih ekonomis daripada pengukur jarak ultrasonik yang 

output dari sensor ini berupa data analog yang dapat dihubungkan ke komparator 

dapat mendeteksi ambang batas[11]. 

Sensor ini merupakan jenis sensor jarak berkategori optik yang prinsip 

kerjanya sama dengan sensor infrared. Sensor ini mempunyai bagian transmitter 

atau emitter serta receiver yang berfungsi sebagai detektor.Pada bagian transmitter 

akan memancarkan sinyal IR ,dan pantulan dari IR jika mengenai objek akan 

ditangkap oleh detektor[11]. 

Adapun untuk spesifikasi lengkapnya seperti dibawah ini: 

1. Tegangan operasi berkisar antara 4.5-5.5 VDC 

2. Tipe output analog 

3. Measuring distance antara 4-30 cm 

4. Short measuring cycle 16.5 ms [13]  

 

Gambar 2.7 Sensor Jarak Analog[11] 
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2.2.9. Penguatan OP-AMP 

Operational Amplifier (OP-AMP) adalah rangkaian yang digunakan 

sebagai penguat. OP-AMP terdiri dari beberapa komponen seperti resistor, dioda 

serta transistor yang dikemas dalam bentuk Integrated Circuit (IC). Pada rangkaian 

OP-AMP terdiri dari 2 buah input yaitu inverting dan non-inverting yang sumber 

tegangan nya didapat dari vcc dan Vee atau ground serta memiliki satu buah output 

tegangan yang dapat ditunjukkan pada gambar berikut[12]: 

 

Gambar 2.8 Simbol OP-AMP[12] 

Pada penguat inverting menggunakan umpan balik negatif untuk membalik 

dan menguatkan sebuah tegangan. Resistor R2 melewatkan sebagian sinyal 

keluaran kembali ke masukan. Pada prinsipnya sebuah penguat operasional 

(operational amplifier) ideal memiliki impedansi masukan yang sangat besar 

hingga dinyatakan sebagai impedansi masukkan tak terhingga (infinite input 

impedance). Kondisi penguat operasional yang memiliki impedansi masukan tak 

terhingga tersebut menyebabkan tidak adanya arus yang melewati masukkan 

membalik (inverting input) [12]. 

 

Gambar 2.9 Rangkaian Inverting[12] 

Adapun untuk perhitungan dari penguat inverting ditunjukkan pada persamaan 2.2 

berikut. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (−
𝑅2

𝑅1
) 𝑉𝑖𝑛                                                                             Pers (2.2) 
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Penguat Non-Inverting Voltage Amplifier merupakan kebalikan dari 

penguat inverting, dimana input-nya dimasukkan pada input non-inverting 

sehingga polaritas output akan sama dengan polaritas input tetapi memiliki 

penguatan yang tergantung dari besarnya R feedback (R2) dan Rinput (R1) seperti 

yang ditunjukkan pada Gambar 2.10 [12]. 

 

Gambar 2.10 Rangkaian non inverting[12] 

Adapun untuk perhitungan dari penguat non inverting ditunjukkan pada persamaan 

2.3 berikut. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (1 +
𝑅2

𝑅1
) 𝑉𝑖𝑛                                                                           Pers (2.3) 

 


