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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya sistem kendali terbagi menjadi dua macam, yaitu sistem 

kendali loop tertutup dan sistem kendali loop terbuka. Didalam sistem kendali 

loop tertutup terdapat sebuah metode yang disebut dengan sistem kendali metode 

PID (Proportional-Integral-Derivative). Dalam sistem kendali metode PID 

terdapat sebuah metode tuning try and error, yaitu mengatur secara manual nilai 

Kp, Ki dan Kd sampai mendapatkan nilai yang optimal. 

Berdasarkan pada jurnal yang ditulis oleh Samsul Bachri M dengan judul 

“sistem kendali hybrid pid - logika fuzzy  pada pengaturan kecepatan motor DC” 

menyatakan bahwa “aksi kontrol PID dapat menghasilkan output dengan risetime 

yang tinggi dan error yang kecil” sedangkan sistem kendali fuzzy yaitu 

“pengendalian dalam bentuk aturan – aturan, sehingga proses pengendalian akan 

mengikuti pendekatan secara linguistik”. Penulis menggunakan sistem kendali 

metode PID dikarenakan dapat menghasilkan output dengan risetime yang tinggi 

dan error yang kecil, yang selanjutnya diterapkan ke dalam tugas akhir dengan 

judul pengendali ketinggian bola dalam pipa vertikal dengan metode PID. 

Dalam penerapan tugas akhir ini diperlukan beberapa perangkat, berikut 

adalah beberapa perangkat yang akan digunakan yaitu pipa, bola, kipas motor DC, 

mikrokontrol. Diharapkan dari penilitian ini dapat dikembangkan lebih lanjut, 

misalkan kedepannya dapat diterapkan pada pengendalian wind tunnel 

(terowongan angin) yang digunakan untuk pengujian kefleksibelan gerak benda 
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dalam udara. Dapat juga diterapkan pada derajat kemiringan bak truk yang 

didorong oleh hidrolik yang dikendalikan secara otomatis. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas munculah permasalahan yang akan 

diselesaikan dalam tugas akhir ini, yaitu : 

1. Bagaimana mengendalikan ketinggian bola dalam pipa vertikal. 

2. Bagaimana merancang sistem untuk menentukan ketinggian bola pada set 

point  menggunakan metode  PID. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam perancangan dan pembuatan alat ini, terdapat beberapa 

pembatasan masalah, antara lain: 

1. Alat bantu yang digunakan adalah bola yang berbahan dasar plastik. 

2. Kipas yang digunakan adalah kipas yang menggunakan tegangan DC. 

3. Tinggi maksimal yang dapat dicapai bola adalah sama dengan panjang pipa 

yang dalam hal ini berukuran 1.5 meter. 

 

1.4  Tujuan 

Tujuan dari perancangan dan pembuatan perangkat ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengendalikan kestabilan bola pada set point dalam pipa vertikal. 

2. Merancang sistem untuk menentukan ketinggian bola menggunakan metode 

PID. 
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1.5  Kontribusi 

Tekanan udara di dalam pipa vertikal ternyata dapat diatur dengan 

membuat besar atau kecilnya tekanan udara yang ada di dalam pipa tersebut. 

Melalui bola yang diterbangkan di dalam pipa vertikal, menjadi indikator dalam 

penentuan besar kecilnya tekanan udara yang berlangsung. 

Dengan demikian, dibuatlah Tugas Akhir ini yang diharapkan dapat 

mengukur serta mengatur tekanan angin yang ada di dalam pipa vertikal tersbut. 

Tetapi seperti halnya penelitian lainnya, penelitian ini masih jauh dari sempurna. 

Untuk itu harus lebih disempurnakan lagi dari kekurangan - kekurangan yang ada. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini secara sistematis diatur dan disusun dalam  lima 

bab yang di dalamnya terdapat beberapa sub bab. Secara ringkas uraian materi 

dari bab pertama hingga bab terakhir adalah sebagai berikut: 

 

BAB I : Pendahuluan 

Pada bab pendahuluan ini dibahas mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, kontribusi serta 

sistematika dari penulisan tugas akhir. 

 

BAB II : Landasan Teori 

Pada bab landasan teori ini dijelaskan tentang sensor ultrasound, 

mikrokontroler ATMega8, Motor DC 24V, dan Sistem PID. 
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BAB III : Metode Penelitian 

Pada bab ini dibahas mengenai perangkat keras (hardware) dan 

perangkat lunak (software). Hardware meliputi minimum system, 

motor DC 24v, sensor ultrasound, komunikasi serial dan Personal 

Computer. Sedangkan untuk Software yang digunakan untuk 

menunjang minimum system adalah bahasa C yang dimana akan 

dimasukkan metode PID dan bahasa VB yang digunakan untuk 

menampilkan data. 

 

BAB IV : Pengujian Sistem 

Pada bab ini dibahas tentang pengujian sistem baik hardware maupun 

software. Pengujian hardware meliputi modul sensor ultrasound,  

rangkaian minimum sistem ATMega8, Komunikasi PC dengan 

Mikrokontroler , dan Motor DC 24V, sedangkan untuk software 

dilakukan secara keseluruhan. 

 

BAB V  :   Penutup 

Pada bab ini merupakan kesimpulan dari hasil pengujian sistem secara 

keseluruhan dan saran-saran yang diharapkan dalam pengembangan 

lebih lanjut dari tugas akhir ini. 
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