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I. Tujuan 

1. Mampu melakukan analisis kinerja sistem pengaturan posisi motor arus searah. 

2. Mampu menerangkan pengaruh kecepatan pada kinerja suatu sistem pengaturan 

posisi. 

3. Mampu menerangkan pengaruh kontroler PID pada kinerja sistem pengaturan 

posisi. 

 

 

II. Dasar Teori 

Dalam praktikum sebelumnya telah disebutkan beberapa alat atau sistem yang 

menggunakan motor listrik sebagai penggerak : mixer, bor listrik, sabuk berjalan, 

generator dll. Pada semua alat tersebut motor listrik dibuat berputar terus menerus, 

selama masa kerja alat. Tujuan pengaturan alat ini adalah agar motor berputar dengan 

kecepatan yang sesuai dengan yang diinginkan, dalam berbagai kondisi beban yang 

digerakan motor.Terdapat segolongan alat atau sistem lain yang juga menggunakan 

motor listrik sebagai penggerak, tetapi dengan penggunaan yang berbeda. Pada sistem ini, 

motor digunakan untuk menggerakan  benda kesuatu posisi yang diinginkan. Inilah yang 

dikenai dengan sistem pengaturan posisi. Contoh sistem ini adalah sistem kemudi kapal 

laut atau pesawat terbang. 

Pada sistem pengaturan kecepatan, permasalahannya adalah menentukan berapa besar 

energi elektrik yang harus diberikan pada motor supaya berputar pada kecepatan yang 

diinginkan, bagaimanapun kondisi beban yang digerakan. Pada sistem pengaturan posisi, 

masalahnya terutama pada berapa lama energi elektrik harus diberikan agar motor 

menggerakkan beban yang dipasangkan padanya sampai posisi yang diinginkan, tidak 

lebih dan tidak kurang. 
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Konfigurasi yang sederhana untuk mencapai tujuan tersebut adalah sistem pengaturan 

posisi lingkar tertutup seperti diagram blok berikut ini
1
 : 

 

 

 

 

 

Gambar 1   Sistem kendali posisi 

 

Pemikiran yang mendasari konfigurasi ini adalah memberikan sinyal error (tentunya 

yang sudah diperkuat) sebagai masukan energi bagi motor. Selama error ada, yang 

berarti posisi beban belum sesuai dengan yang diinginkan, motor akan bergerak karena 

mendapat masukan energi. Jika posisi yang telah diinginkan tercapai, motor tidak lagi 

mendapat masukan energi sehingga beban akan diam di posisi tersebut. 

Untuk harga penguatan sistem yang besar, sistem di atas memiliki kestabilan relatif yang 

buruk : respon terhadap masukan step memiliki maximum overshoot yang besar serta 

osilasi. Hal ini dapat dibuktikan secara matematis. Penjelasan secara fisis diperoleh 

dengan menghubungkan prinsip kerja di atas dengan konsep kelembaman ataupun 

dengan mengingat adanya keterlambatan respon sistem (yang dimodelkan dengan sebuah 

pole atau konstanta waktu). Motor listrik tidak akan dengan seketika berputar pada 

kecepatan nominal begitu diberikan tegangan nominal. Demikian pula, motor tidak akan 

langsung berhenti berputar begitu catu dayanya diputus. 

Salah satu cara perbaikan kinerja sistem pengaturan posisi di atas adalah dengan 

memberikan umpan balik kecepatan
2
. Pada sistem ini, masukan motor bukanlah sinyal 

                                                 
1
Sistem Pengaturan Lingkar Terbuka jarang terdapat. Pikirkanlah atas penjelasan ini. 

 
2
 Ini merupakan contoh teknik yang dikenal sebagai rate feedback : Selain umpan balik   keluaran ditambahkan 

umpan balik perubahan keluaran. 
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error tetapi sinyal error dikurangi kecepatan. Sistem ini terbukti memiliki kestabilan 

relatif yang lebih baik. 

Pada kebanyakan sistem pengaturan kecepatan, yang diinginkan adalah menjaga konstan 

kecepatan putar untuk segala kondisi beban, bukan mengatur agar kecepatan putarnya 

berubah-ubah setiap waktu mengikuti masukan acuan yang berubah. 

Tidak demikian halnya dengan sistem pengaturan posisi. Pada sistem ini, akurasi sistem 

biasanya diukur tidak hanya dengan steady-state error untuk masukan step, tetapi juga 

dengan steady-state error untuk masukan yang berubah dengan waktu. Hal ini biasanya 

diistilahkan sebagai foollowing error. Penambahan kontroler PD ternyata dapat 

memperbaiki kinerja sistem pengaturan posisi dalam hal besarnya following error ini. 

Untuk persiapan praktikum, salah satu bahan acuan yang baik untuk dipelajari adalah 

buku Ogata, "Modern Control Engineering", Prentice-Hall,2
nd

edition, 1986 (bagian 6-4  

hal 225-247, bagian 8-5 hal 341-344). 

 

A. Motor DC 

Motor DC bekerja berdasarkan prinsip gaya elektromagnetik sehingga apabila motor 

tersebut diberi catu daya, arus akan mengalir ke dalam motor kemudian menghasilkan 

torsi putar yang sebanding dengan arus tersebut. Pemodelan Rangkaian internal Motor 

DC secara sederhana dan analisisnya adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persamaan torsi  yang dibangkitkan oleh Motor DC dapat didekati secara linear menurut 

persamaan berikut ini : 
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(1)........................................................................................................................     iKT a=  

dimana Ka dalah konstanta jangkar motor yang bergantung pada banyaknya lilitan pada 

jangkar, jumlah kutub medan, tipe belitan dan penampang jangkarnya. Adapun besarnya 

tegangan ggl induksi lawan yang dibangkitkan motor ketika berputar adalah sebanding 

dengan konstanta motor Kb dan kecepatan sudut putaran motor θ&  atau turunan pertama 

dari posisi sudut motor (θ ) : 

(2)........................................................................................................................   θ&bKe =  

Dengan menggunakan hukum newton, bahwa persamaan torsi yang terkait dengan 

momen inersia dan rasio redaman dari motor adalah: 

.......(3)..............................................................................................................   θθ &&& bJT +=

 

dari persamaan (1) dan (3) diperoleh: 

....(4)..............................................................................................................    
aK

bJ
i

θθ &&& +
=  

Sedangkan besarnya tegangan V menurut hukum kirchoff adalah: 

......(5)....................................................................................................     e
dt

di
LiRV ++=  

...(6)....................................................................................................   θ&bK
dt

di
LiRV ++=  

Dengan me-laplace-kan persamaan (4) dan (6) dan mensubstitusikannya, maka diperoleh 

fungsi transfer antara posisi sudut motor θ  terhadap tegangan armature V dimana   Ka = 

Kb 
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Persamaan (7) diatas memiliki 5 konstanta yang belum diketahui. Nilai-nilai tersebut 

pada dasarnya bisa diperoleh dari percobaan identifikasi plant. Pada prakitum saat ini 

kami tidak melakukan proses identifikasi tersebut. Kami langsung menggunakan 

konstanta yang biasa dipakai dalam analisis motor DC. Konstanta tersebut didapatkan 

dari situs internet. Adapun konstanta tersebut adalah sebagai berikut : 

1. moment of inertia of the rotor (J)   = 0.1  kg.m^2/s^2 
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2. damping ratio of the mechanical system (b)  = 0.01 Ns/m 

3. electromotive force constant (K=Kb=Ka)  = 0.3 Nm/Amp 

4. electric resistance (R)     = 2 ohm  

5. electric inductance (L)    = 0.1 H 

 

sehingga diperoleh fungsi transfer sebagai berikut: 

)........(8..........................................................................................   
11 1.20

30

)(

)(
23

ssssV

s

++
=

θ

 

 

B. Pengendali PID 

Pengontrol PID adalah jenis pengontrol yang banyak diaplikasikan dalam kontrol proses 

industri karena kesederhanaan strukturnya, lebih tahan terhadap gangguan luar serta 

dapat diterapkan dalam kondisi operasi yang bervariasi. Tetapi pengontrol PID perlu 

ditala secara benar yaitu menentukan harga konstanta pengontrol proporsional, integral 

dan derivatif yang mengoptimalkan kinerja sistem. Setelah tiga parameter tersebut ditala, 

maka nilai parameter pengontrol tersebut pada PID biasanya dipertahankan tetap selama 

proses pengontrolan. 

 

 

Sebuah sistem kendali close-loop yang dasar, diperlihatkan pada gambar 1 terdiri dari 

sebuah pengendali dan sebuah plant. Pada makalah ini PID digunakan sebagai 

pengendali. Pengendali PID ini terdiri dari tiga buah komponen: bagian proportional, 

bagian integral dan bagian derivative. Pengendali PID menggunakan persamaan kendali 

sebagai berikut: 
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dimana PK adalah parameter proporsional, i p iK K T= adalah parameter integral dan 

d p d
K K T= ×  adalah parameter derivatif. Dalam perancangan pengendali PID, ketiga 

konstata tersebut harus dipilih agar sistem close-loop memberikan respon yang 
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diinginkan. Respon yang diinginkan haruslah memiliki settling time yang minimal 

dengan overshoot yang kecil atau tanpa overshoot dari respon step sistem close-loop. 

 

 
Gambar 1. Sistem close-loop 

 

 

PID Controller sebenarnya terdiri dari 3 jenis cara pengaturan yang saling 

dikombinasikan, yaitu P (Proportional) Controller, D (Derivative) Controller, dan I 

(Integral) Controller. Masing-masing memiliki parameter tertentu yang harus diset untuk 

dapat beroperasi dengan baik, yang disebut sebagai konstanta. Setiap jenis, memiliki 

kelebihan dan kekurangan masing-masing, hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

 

 

Tabel 1 

Respon PID Controller Terhadap Perubahan Konstanta[1] 

 

Closed-Loop Response Rise Time Overshoot Settling Time SS Error 

Kp Decrease Increase Small change Decrease 

Ki Decrease Increase Increase Eliminate 

Kd Small change Decrease Decrease Small change 

 

I. Alat dan Bahan 

1. PC (Personal Computer) 

2. MATLAB 6.1 
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II. Prosedur Praktikum 

A. Respon motor DC tanpa pengendali (open respon) 
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1. Buat simulasi dengan menggunakan SIMULINK 

2. Berikan masukan STEP (sebagai representasi tegangan masukan 1 volt) 

3. Amati keluarannya: 

 

B. Proportional Controller 

 

 

1. Ambil nilai KP adalah 1, kemudian masukannya R(s) adalah 1 satuan posisi sudut 

motor sebagai referensi (1 derajat)  (fungsi STEP) 

2. Buatlah simulasi dengan menggunakan SIMULINK.  

3. Amati grafik tersebut, dan jelaskan !!! 

 

C. Proportional-Derivative (PD) controller 

 

1. Ambil nilai KP adalah 1 dan Kd = 1, kemudian masukannya R(s) adalah 1 satuan 

posisi sudut motor sebagai referensi (1 derajat)  (fungsi STEP) 
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2. Buatlah simulasi dengan menggunakan SIMULINK.  

3. Amati grafik tersebut, dan jelaskan !!! 

 

D. Proportional-Integral (PI) controller 

 

1. Ambil nilai KP adalah 1 dan Ki = 1, kemudian masukannya R(s) adalah 1 satuan 

posisi sudut motor sebagai referensi (1 derajat)  (fungsi STEP) 

2. Buatlah simulasi dengan menggunakan SIMULINK.  

3. Amati grafik tersebut, dan jelaskan !!! 

 

TUGAS 

1. Buatlah simulasi untuk Proportional-Integral-Derivative (PID) controller  

2. Amati keluaran grafiknya, dan jelaskan!! 


