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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

Pada bab 3 ini akan membahas terkait dengan alat yang dipakai untuk 

menunjang penelitian yaitu alur penelitian, rancangan dari sistem, PID Controller, 

PLC, ladder diagram, DC servo motor, miniatur plant tangki. 

 

3.1. ALUR PENELITIAN 

Pada penelitian ini dimulai dari studi literatur, perancangan dari sistem, 

sampai dengan kesimpulan penelitian yang ditunjukkan pada blok diagram dibawah 

ini. 

 

Gambar 3.1 Rancangan Penelitian 
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3.2. ALAT YANG DIGUNAKAN 

Pada subbab ini membahas tentang perangkat keras dan perangkat lunak 

yang digunakan pada penulisan penelitian ini. 

3.2.1. Perangkat Keras (Hardware) 

Perangkat keras yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya miniatur 

plant tangki, osiloskop, power supply, PLC Schneider TM221CE16R, serta laptop 

dengan spesifikasi sebagai berikut: 

1. AMD A9 

2. Operating System Windows 10 

3. AMD Radeon R5 Graphic 

4. RAM 8 GB 

 

3.2.2. Perangkat Lunak (Software) 

Perangkat lunak yang dipakai dalam penelitian ini diantaranya  

1. Schneider Electric Somachine Basic  

Software ini digunakan sebagai kendali PID Controller yang didalamnya 

terdapat program khusus untuk setting PID yang memiliki tipe M221. Selain 

sebagai setting PID Controller, software ini juga digunakan untuk membuat 

ladder diagram, komunikasi semua alat yang terkoneksi dengan kontrol, serta 

HMI.  

2. Citect SCADA 

Citect SCADA adalah suatu perangkat lunak yang dapat dipakai sebagai sistem 

pembangun dari SCADA. Adapun untuk fungsi dari software ini yaitu dapat 

memonitoring, mengontrol suatu sistem, serta bisa membuat database dari 

sistem yang dibuat. 

3. Oscilloscope Software 

Oscilloscope software adalah suatu perangkat lunak bawaan dari osiloskop 

digital dari PUDAC Scientific yang dapat melihat grafik osiloskop dari laptop 

dengan komunikasi ethernet,USB, maupun penyimpanan eksternal. 

3.3. RANCANGAN SISTEM 

Bentuk dari rancangan sistem yang dibuat menggunakan flowchart yang 

dapat dilihat pada gambar 3.2. Pada diagram flowchart tersebut menjelaskan 
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rancangan sistem dimulai dari meng-koneksikan PLC sampai dengan perancangan 

sistem selesai. 

 

Gambar 3.2 Flowchart Rancangan Sistem 
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Pada perancangan sistem yang dibuat dimulai dari langkah pertama yaitu 

membuat rangkaian OP-AMP agar keluaran dari output sensor mendapat tegangan 

antara 0-10 Volt yang dapat dibaca oleh PLC. Adapun untuk nilai output sensor 

sebelum dan sesudah dikuatkan dengan OP-AMP ditunjukkan pada Tabel 3.1 

berikut: 

Tabel 3.1 Perbandingan nilai output sensor sebelum dan sesudah dikuatkan 

dengan OP-AMP terhadap ketinggian air 

Ketinggian 

(mm) 

Nilai Output 

Sensor (V) 

Nilai Penguatan 

Output Sensor (V) 

50  0,27 1,24 

100   0,39 1,76 

150   0,56 2,5 

200   0,74 3,30 

250   1,08 4,8 

300   1,55 6,9 

320 1,68 7,5 

340 1,98 8,8 

350   2,25 10,01 

 

Pada Tabel 3.1 merupakan perbandingan antara nilai output sensor sebelum 

dan sesudah dikuatkan dengan menggunakan rangkaian OP-AMP. Nilai dari tiap 

ketinggian yang berbeda-beda akan membentuk grafik yang linear. 

Setelah membuat rangkaian OP-AMP selanjutnya melakukan kalibrasi dari 

sensor untuk mendapatkan nilai tegangan yang terbaca sesuai dengan level 

ketinggian air. Adapun untuk pengkalibrasian sensor dengan cara membandingkan 

antara tegangan dan nilai bacaan pada PLC terhadap ketinggian air yang berbeda- 

beda pada plant tangki. Setelah mengkalibrasi sensor kemudian menentukan kurva 

reaksi yang digunakan sebagai metode untuk mencari tuning PID dengan metode 

Ziegler Nichols dan Cohen-Coon. Adapun langkah menentukan kurva reaksi 

dengan cara mengisi air pada plant tangki sampai dengan penuh lalu membuka 

keran sekitar 12,5%. Nantinya dari hasil pembukaan keran tersebut akan 

membentuk grafik kurva reaksi open loop. Dari grafik kurva reaksi tersebut 
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nantimya digunakan untuk mencari nilai tuning PID dengan menggunakan metode 

ziegler nichols dan cohen coon. 

Kemudian setelah itu menentukan parameter Kp, Ti, Td dengan 

menggunakan metode tuning PID yang dipakai yaitu metode Ziegler-Nichols dan 

metode Cohen-Coon. Hasil dari kedua metode ini kemudian akan dibandingkan 

hasilnya. Setelah parameter Kp, Ti, dan Td dicari kemudian menghubungkan sensor 

ke PLC. Pada langkah tersebut akan mendapat nilai tegangan analog yang terbaca 

pada sensor sesuai dengan level ketinggisn air. 

Tahap selanjutnya yaitu konfigurasi PID dengan memasukkan parameter 

Kp, Ti dan Td yang telah didapat pada proses tuning PID sebelumnya ke dalam tool 

PID pada software Somachine Basic. Setelah itu pompa DC dihubungkan ke PLC 

yang dipakai untuk mengalirkan air ke plant tangki. Jika terjadi masalah maka 

penulis melakukan identifikasi kesalahan dengan mengecek hubungan tiap 

komponen. Jika tidak ada masalah maka semua input pada PLC akan dihubungkan 

menggunakan software Citect Scada. Software Citect Scada ini akan membaca data 

trend yang didalam PLC dan alarm menggunakan komunikasi Ethernet. 

 

Gambar 3.3 Blok Diagram Hubungan antar hardware 

Pada gambar 3.3 merupakan blok diagram antar hardware yang dipakai 

pada penelitian ini. Pada plant tangki didalamnya terdapat sensor jarak analog yang 

dihubungkan ke PLC sebagai inputnya. Sebelum dihubungkan ke PLC, terlebih 

dahulu output sensor analog dikuatkan menggunakan ramgkaian OP-AMP dengan 
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range tegangan 0-10 volt agar dapat dibaca pada input analog PLC. Dari PLC 

kemudian dihubungkan ke Pompa DC yang berfungsi untuk mengalirkan air pada 

plant tangki berdasarkan level atau ketinggian air. Dari PLC juga dikoneksikan ke 

PC yang terinstal dengan aplikasi somachine Basic sebagai software untuk program 

PID Controller dan Citect Scada yang berfungsi untuk menampilkan grafik trend 

nya dan alarm. 

 

3.4. METODE PENGUJIAN SENSOR (OP-AMP)  

Sensor yang digunakan pada penelitian ini memiliki nilai output tegangan 

sebesar 2,25 volt. Agar dapat dibaca pada input analog PLC dengan range tegangan 

0 - 10 volt, maka dibutuhkan rangkaian penguat (OP-AMP). Untuk nilai Vout yang 

diinginkan sebesar 10 volt, maka nilai resistor yang menjadi acuan adalah R1 

dengan nilai resistor 220 Ω dan nilai Vin dari sensor sebesar 2,25 volt. Untuk 

perhitungannya ditunjukkan pada persamaan 3.1. 

𝑉𝑜𝑢𝑡 = (1 +
𝑅2

𝑅1
) 𝑉𝑖𝑛     Pers 3.1 

10 = (1 +
𝑅2

220
) 2,25 

10

2,25
= 1 +

𝑅2

220
 

4,444 − 1 =
𝑅2

220
 

𝑅2

220
=3,444 

𝑅2 = 3,444 𝑥 220 

R2 = 757,68 Ω 

Sehingga nilai resistor yang didapatkan dari hasil perhitungan sebesar 757,68 

Ω. Nilai resistor yang ideal mendekati dari 757,68 Ω adalah sebesar 760 Ω. 

Nilai dari resistor 760 Ω dipecah menjadi 560 Ω dan 200 Ω. Untuk gambar 

rancangan OP- AMP ditunjukkan pada gambar 3.4 berikut. 
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Gambar 3.4 Rangkaian OP-AMP 

Pada gambar 3.4 merupakan rangkaian OP-AMP yang digunakan untuk 

menguatkan keluaran sensor menjadi 10 volt. Jenis rangkaian OP-AMP yang 

digunakan yaitu non inverting yang keluaran bernilai positif. IC OP-AMP yang 

digunakan yaitu LM324. 

Pada pengujian sensor dilakukan agar dapat diketahui tingkat keakuratan 

dari sensor dengan melakukan proses kalibrasi pada saat kondisi awal apakah 

keadaan nilainya berubah ubah atau konstan. Pada pengujian sensor dengan cara 

kalibrasi saat kondisi level air kosong hingga terisi penuh dengan rentang 

ketinggian 5 sampai dengan 35 cm. Adapun untuk nilai pembanding pembacaan 

nilai sensor setiap kenaikan 5 cm air. Dari kondisi tersebut maka dapat diketahui 

nilai tegangan pada setiap level air yang berbeda beda. Hasil percobaan akan 

dimasukkan sebagai pengujian dari kalibrasi sensor. 

 

3.5. PERANCANGAN PID CONTROLLER 

Pada perancangan PID Controller mengggunakan 2 buah metode yang 

dipakai yaitu metode Ziegler-Nichols dan metode Cohen coon. Kedua metode 

tersebut kemudian akan dibandingkan nilai parameter Kp,Ki, dan Kd. Pada metode 

ini menggunakan kurva reaksi yang dipakai untuk mencari nilai L dan T. 

3.5.1. METODE ZIEGLER NICHOLS 

Pada metode Ziegler nichols akan dicari nilai parameter seperti Kp, 

Ki, dan Kd dengan penjabaran rumus pada tabel berikut: 
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Kp= 1,2 
𝑇

𝐿
     Pers (3.2) 

Ti=2L      Pers (3.3) 

Td = 0.5L     Pers (3.4) 

𝐾𝑖 =
1

𝑇𝑖
     Pers (3.5) 

Ki= 1/ti     Pers (3.6) 

Kd=td 

 

3.5.2. METODE COHEN COON 

Pada metode cohen coon akan dicari nilai parameter seperti 

Kp,Ki,dan Kd dengan penjabaran rumus sebagai berikut: 

𝐾𝑝 =
1

𝐾
(

𝑇

𝐿
) [

4

3
+

1

4
(

𝐿

𝑇
)]   Pers (3.7) 

𝑇𝑖 = 𝐿 [
32+6(

𝐿

𝑇
)

13+8(
𝐿

𝑇
)
]    Pers (3.8) 

𝑇𝑑 = 𝐿 [
4

11+2(
𝐿

𝑇
)
]    Pers (3.9)  

𝐾𝑖 =
1

𝑇𝑖
     Pers (3.10) 

Kd=td 

 

3.6. METODE PENGUJIAN ANALISA TANGGAPAN WAKTU 

Pada pengujian ini menggunakan metode Ziegler nichols dan Cohen coon. 

Dari kedua metode tersebut akan dibandingkan hasil respon dari kedua metode 

tersebut dengan memperhatikan parameter sebagai berikut:  

1. Time rise cara pengujian dengan cara mengukur dari respon pada saat t = 0 

sampai dengan respon memotong sumbu error steady state yang pertama 

2. Time settling cara pengujian dengan cara menyatakan ukuran waktu respon 

telah masuk +5% atau +2% atau +0.5% dari respon error steady state 

3. Overshoot cara pengujian dengan melihat perbandingan nilai maksimum respon 

yang mencapai nilai error staedy state dibanding dengan nilai error steady state 

4. Error steady state cara pengujian dengan cara mengukur nilai persen error 

posisi pada keadaan steady state atau keadaan tunak. 
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3.7. PERANCANGAN SISTEM SCADA 

Pada perancangan Sistem SCADA menggunakan software Citect SCADA. 

Adapun untuk komponen penyusun dari sistem SCADA ini terdiri dari grafik 

trending, dan alarm. 

3.7.1. KONFIGURASI VARIABEL TAGS 

 

Gambar 3.5 Setting Konfigurasi Trend Tags 

Pada konfigurasi Variabe; tags terdiri dari tag trend untuk 

pembacaan sensor dengan nama level1 jenis data yang dipakai yaitu integer, 

dan alamat %MW50 sesuai pada alamat somachine basic. Kemudian tag 

selanjutnya yaitu setpoint yang dipakai untuk setpoint dari sistem dengan 

nama level2 dengan jenis data integer, dan alamat %MW51. Lalu tag 

terakhir yaitu analog alarm dengan nama alarm1 dengan jenis data integer 

dan memakai alamat %MW50 sama seperti alamat variable tag trend. 

 

3.7.2. KONFIGURASI TREND TAG 

 

Gambar 3.6 Konfigurasi Trend Tag 

Pada gambar 4.23 merupakan trend tag yang dipakai terdiri dari 2 

buah tag trend meliputi trend untuk pembacaan sensor yaitu nama tag 

Level1_trend dengan tipe periodic dan sample period 1 sekon. Kemudian 

tag satunya yaitu diberi nama Level2_trend yang dipakai untuk setpoint dari 

sistem dengan tipe periodic dan sample period 1 sekon. 
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3.7.3. KONFIGURASI  ANALOG ALARM  

 

Gambar 3.7 Setting limit Analog Alarm 

Pada konfigurasi limit analog alarm terdiri dari kondisi high high 

dengan nilai integer diatas 9000, kemudian high dengan nilai integer diatas 

7500, kondisi low dengan nilai integer diatas 5000, dan kondisi low low 

dengan nilai integer dibawah 2500.  

 

3.8. LADDER DIAGRAM 

Ladder diagram yang digunakan pada SoMachine Basic terdiri dari ladder 

diagram untuk membaca nilai analog sensor dengan range antara 0-10000, output 

analag yang digunakan untuk mengendalikan pompa DC dengan range anatara 0-

10000, serta untuk ladder diagram program PLC. Untuk nilai setpoint 

menggunakan move data dari output analog. 

 

3.9. PLANT TANGKI 

Plant tangki merupakan perangkat yang terdiri dari Tabung tangki yang 

didalamnya terdapat sensor level yang digunakan untuk mengendalikan level 

ketinggian air dengan program ladder diagram dari software SoMachine basic. 

Selain itu pada plant tangki terdapat pengendali untuk pompa DC yang dapat 

digunakan untuk mengendalikan output analog dari PLC dengan tegangan 0-10 

volt. Adapun untuk tinggi tangki yang digunakan 45 cm dengan diameter tangki 

sebesar 21 cm 
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Gambar 3.8 Plant Tangki 


