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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.LATAR BELAKANG 

Ketinggian suatu cairan menjadi perhatian khusus, terlebih pada suatu 

proses industri. Dalam suatu proses industri, suatu cairan dipertahankan pada 

ketinggian tertentu agar dapat mencapai syarat volume sehingga proses 

produksi dapat berjalan dengan baik. Cairan dapat dipertahankan 

ketinggiannya dengan menambahkan suatu sistem kendali atau sistem kontrol 

[1]. 

Berdasarkan paparan diatas, penulis mengambil contoh permasalahan 

sebuah perusahaan yang memproduksi minuman. Dalam perusahaan tersebut 

stok air merupakan salah satu kebutuhan yang vital dan harus ada sebuah tangki 

sebagai penampung airnya. Dalam melakukan penampungan air harus dijaga 

volume airmya agar tidak melebihi kapasitas dari tangki tersebut. Dalam plant 

tangki tersebut dibutuhkan sebuah aktuator input yang bisa menyesuaikan level 

air yang berada di dalam tangki. Dari kasus itu diperlukan suatu alat yang dapat 

memonitoring level air agar dapat memudahkan operator dalam memantau 

level air pada tangki[2]. 

Pada penelitian ini akan membahas suatu sistem yang dapat 

menyelesaikan masalah tersebut. Sistem kendali level air yang berbasis PID 

Controller yang memiliki respon yang cepat, memiliki nilai overshoot dan 

error yang kecil. Pada sistem ini akan dicari nilai setpoint yang tepat agar 

respon air dapat mencapai nilai kestabilan sistem pada ketinggian tertentu. 

Adapun parameter kestabilan sistem yang dimaksud diantaranya nilai 

overshoot, time settling, error steady state, time rise. Dari sistem PID 

Controller ini akan digunakan untuk proses pembuangan air pada tangki 

dengan pompa DC dengan cara mempercepat proses kerja Pompa DC sehingga 

akan menjaga level ketinggian air konstan meskipun air dibuang dengan 

volume yang berbeda pada ketinggian tertentu.  

Pada penelitian ini menggunakan Programmable Logic Controller 

(PLC) yang berguna untuk mengeset PID Controller didalam program Ladder 

dan sistem pengontrolnya. Sebelum melakukan percobaan, penulis melakukan 
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kalibrasi sensor sharp dan mencari nilai setpoint yang tepat sebagai referensi 

nilai kestabilan sistem untuk dimasukkan nilainya ke dalam program PLC dan 

juga sebagai output pada kecepatan pompa air. Sedangkan sensor sharp untuk 

membaca nilai input apakah level ketinggian air stabil atau tidak. Kemudian 

untuk fungsi grafik akan dihubungkan ke Citect SCADA yang dapat 

menampilkan grafik atau trending dari sistem yang dibuat serta alarm sebagai 

peringatan. 

Metode PID yang dipakai dalam penelitian ini adalah Ziegler nichols 

dan Cohen coon. Metode yang dipakai dalam tuning PID yaitu kurva reaksi 

yang didapat dari pembacaan sensor pada saat tangki dalam keadaan penuh 

kemudian dibuka sedikit kerannya sehingga grafiknya dapat digunakan untuk 

tuning PID.Dari kedua metode ini akan dibandingkan performansi sistemnya. 

 

1.2.RUMUSAN MASALAH 

Adapun untuk rumusan masalah yang perlu dikaji antara lain: 

1. Bagaimana perbandingan nilai parameter Kp, Ki, dan Kd dengan metode 

zigler nichols dan cohen coon terhadap respon sistem level air? 

2. Bagaimana respon bukaan keran yang terbaik menggunakan perbandingan 

metode ziegler nichols dan cohen coon? 

3. Bagaimana nilai performansi terbaik jika dilihat dari nilai  time rise, time 

settling, overshoot, dan error steady state terhadap respon sistem level air? 

 

1.3.BATASAN MASALAH 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 

1. Penelitian menggunakan PID Controller. 

2. Metode PID Controller yang digunakan yaitu Ziegler nichols dan Cohen 

coon. 

3. Pengujian menggunakan 1 alat water level ,1 buah  laptop yang dipakai 

untuk pemrograman ladder, setting PID Controller pada PLC. dan 

menampilkan keluaran grafik PLC. 

4. Menggunakan sensor sharp dengan keluaran analog sebagai pendeteksi 

level air. 
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5. Menggunakan PLC Schneider TM221CE16R yang digunakan sebagai 

settingan untuk PID Controller dan membaca analog input sensor. 

6. Menggunakan pompa DC untuk memompa air 

7. Perangkat Lunak untuk PLC yang digunakan yaitu Schneider Electric 

Somachine basic dan Citect SCADA untuk program keluaran grafik PLC. 

1.4.TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengetahui perbandingan nilai parameter Kp, Ki, dan Kd dengan metode 

zigler nichols dan cohen coon terhadap respon sistem level air. 

2. Mengetahui respon bukaan keran yang terbaik menggunakan perbandingan 

metode ziegler nichols dan cohen coon. 

3. Memperoleh nilai time rise, time settling, overshoot, dan error steady state 

yang terbaik terhadap respon sistem level air. 

 

1.5.MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu dapat memberikan 

gambaran tentang PID Controller terutama pada dunia industri agar dapat 

diimplementasikan sesuai dengan kondisi yang ada pada dunia industri salah 

satunya pada sistem kontrolnya. Selain itu juga diharapkan kedepannya dapat 

dikembangkan lebih baik lagi sehingga dapat berguna bagi teknologi sistem 

kontrol dengan adanya pengetahuan yang disebarluaskan oleh masyarakat. 

1.6.SISTEMATIKA PENULISAN  

Untuk mempermudah pemahaman mengenai skripsi ini, maka 

penyusunan skripsi dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya yaitu pada bab 

1 berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan 

tujuan penulisan skripsi, serta metodologi yang digunakan dalam penulisan 

skripsi. Pada bab 2 ini berisi mengenai penjelasan kajian pustaka, dasar teori 

mengenai pengendali PID, penggunaan PLC, serta materi pendukung lainnya 

yang digunakan untuk menunjang perencanaan pengontrolan menggunakan 

PID. Pada bab 3 berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan, proses 

serta alur penelitian yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini. Pada bab 4 
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berisi tentang hasil serta analisa dari sistem yang telah dibuat. Untuk Bab 5  

berisi tentang kesimpulan dan saran dari sistem yang dibuat. 

 


