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Implementasi Metode PID sebagai Pengontrol
Kecepatan Putar Motor pada Alat Pengaduk
Sirup Mangga
Nalyta Hardiyanti, Tundung Subali Patma, Bambang Priyadi

Abstrak — pengadukan sirup mangga adalah

sebuah proses yang dilakukan untuk melakukan
percampuran antara air, sari buah mangga dan gula pasir.
Proses agitasi (pengadukan) merupakan faktor yang perlu
diperhatikan dalam proses pembuatan sirup mangga.
Pengadukan berfungsi untuk mencampur bahan pembuat
sirup dan menjaga agar gula pasir tidak mengendap di
bawah dan meratakan temperature pada tangki pengaduk
sirup mangga. Oleh karena itu pemilihan jenis pengaduk
dan kecepatan pengaduk yang tepat diharapkan dapat
menunjang
fungsi
pengadukan
sehingga
dapat
meningkatkan hasil kwalitas sirup mangga.
Sistem pengontrol kecepatan putaran motor ini
menjaga agar kecepatan putaran motor tetap stabil pada
perubahan kondisi viskositas medium. Mikrokontroler
yang digunakan Atmega 8535. Sensor yang mendeteksi
kecepatan putaran motor rotary encoder. Kontrol yang
digunakan pada sistem pengontrolan kecepatan motor
menggunakan PID untuk menjaga kestabilan kecepatan
putaran motor dc.
Tujuan dari skripsi ini adalah kecepatan
pengadukan yang efektif dan efisien, penyesuaian
kecepatan pengadukan sirup mangga yang tepat dapat
menjaga kondisi sirup lebih tahan lama. Pengontrol
kecepatan putaran motor ini mampu mengatur putaran
pengadukan yang stabil pada perubahan kondisi
kekentalan sirup mangga dengan sistem kontrol
didalamnya, sehingga kecepatan pengadukan yang
konstan dapat menyebabkan percampuran sari buah
mangga, air dan gula menyebar secara cepat dan merata.
Hasil dari skripsi ini diharapkan dapat menyelesaikan
permasalahan – permasalahan yang ada.
Kata kunci : agitasi, mikrokontroler, sirup manga, PID
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I. PENDAHULUAN
uah manga mengandung vitamin C yang cukup tinggi
dan dapat dikonsumsi dalam bentuk segar maupun
olahan. Setiap 100 gram manga mengadung energy
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44,00 kal, protein 0,7gram, lemak 0,2 gram, karbohidrat 11,2
gram dan vitamin C 41 gram, Buah mangga biasanya
dikonsumsi dalam bentuk segar atau langsung dibuat minuman
segar. Salah satu contohnya yaitu dapat diolah menjadi sirup
mangga. Pengolahan buah mangga menjadi sirup sendiri akan
menjadikan mangga memiliki nilai jual lebih tinggi dan dapat
di simpan dalam jangka waktu yang panjang Saat ini produk
sirup mangga gedong yang diproduksi tidak beredar secara
luas dipasaran. Produk olahan ini disukai oleh masyarakat
karena lebih praktis dalam cara penyajiannya dan dapat di
konsumsi kapan saja dan dimana saja.
Pada saat ini masih dilakukan pengadukan secara manual yang
membutuhkan tenaga manusia yang banyak dan relatif
memerlukan waktu yang lama. Pengadukan secara manual
hanya efektif digunakan untuk jumlah yang kecil, sedangkan
untuk skala home industry yang lebih besar memerlukan
tenaga yang lebih banyak untuk proses pengadukannya. Proses
pengadukan harus dilakukan dengan cermat dan tepat agar
pemanasan merata dan tidak terjadi pengendapan yang
mengakibatkan gosong guna menghasilkan sirup dengan
kualitas yang baik.

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Mangga
Mangga adalah sejenis buah, demikian pula nama
pohonnya mangga termasuk kedalam marga mangifera, nama
buah mangga ini berasal dari malayalam maanga, kata ini
dipandankan dalam bahasa indonesia menjadi mangga. Buah
mangga sendiri memiliki kandungan vitamin C yang tinggi
setiap 100 gram buah mangga mengandung 41 mg vit C, Serta
setiap 100 gram buah mangga mengandung 189 mg kalium.
Mangga sendiri berasal dari sekitar perbatasan India
dengan Burma, mangga tersebar ke Asia
Tenggara
sekurangnya sejak 1500 tahun yang lalu. Buah mangga
dikenal juga dengan berbagai bahasa daerah seperti (pelem
atau poh)

Gambar 1 Buah Mangga
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2.2 Metode PID (Proportional Integral Derivative)
PID (Proportional Integral Derivative) merupakan
kontroler untuk menentukan kepresisian suatu sistem
instrumentasi dengan karakteristik umpan balik/feedback pada
sistem tersebut. Komponen PID terdapat 3, yaitu Proporsional,
Integral dan Derivatif. Ketiganya dapat dipakai bersamaan
maupun sendiri-sendiri, tergantung dari respon yang
diinginkan terhadap suatu plant. Untuk merancang sistem
kontrol PID, terdapat beberapa metode kebanyakan dilakukan
dengan metode Ziegler-nichols dan metode coba-coba atau
(trial & error).

Gambar 2. Blok Diagram PID Controller

2.3 Motor DC
Motor DC merupakan perangkat elektromagnetis yang
mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi
mekanik ini digunakan untuk, misalnya memutar impeller
pompa, fan atau blower, menggerakan kompresor,
mengangkat bahan,dll. Motor listrik digunakan juga di rumah
(mixer, bor listrik, fan angin) dan di industri. Motor listrik
kadangkala disebut “kuda kerja” nya industri sebab
diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70%
beban listrik total di industri.

Gambar 3 Motor DC sederhana
2.4 LCD (Liquid Crystal Display)
LCD merupakan salah satu jenis display elektronik yang
menggunakan kristal cair sebagai penampil utamanya. LCD
berfungsi untuk menampilkan suatu data, baik katakter, huruf,
angka, ataupun grafik

Gambar 4 Tampilan LCD 2x16
2.5 Keypad
Keypad sering digunakan sebagai input pada beberapa
peralatan berbasis mikrokontroller. Keypad terdiri dari
sejumlah sakral, yang terhubung sebagai baris dan kolom
dengan susunan. Mikrokontroller scan keypad melalui port
yang mengeluarkan salah satu bit dari 4 bit yang terhubung
pada kolom dengan logika low “0” dan selanjutnya membaca
4 bit pada baris untuk menguji jika ada tombol yang ditekan
pada kolom tersebut. Selama tombol tidak ditekan, maka
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mikrokontroller akan melihat sebagai logika high “1”pada
setiap pin yang terhubung ke baris.
2.6 Rotary Encoder
Rotary encoder adalah perangkat elektromagnetik yang
dapat memonitor gerakan dan posisi. Rotary encoder
umumnya menggunakan sensor optik untuk menghasilkan
serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan, posisi, dan
arah.
Rotary encoder tersusun dari suatu piringan tipis yang
memiliki lubang-lubang pada bagian lingkaran piringan. LED
ditempatkan pada salah satu sisi piringan sehingga cahaya
akan menuju ke piringan. Di sisi yang lain suatu
phototransistor diletakkan sehingga phototransistor ini dapat
mendeteksi cahaya dari LED yang berseberangan. Apabila
posisi piringan mengakibatkan cahaya dari LED dapat
mencapai phototransistor melalui lubang-lubang yang ada,
maka phototransistor akan mengalami saturasi dan akan
menghasilkan suatu pulsa gelombang kotak.

Gambar 5 Prinsip Kerja Rotary Encoder
2.7 Proses Pembuatan Sirup Mangga
Langkah-langkah pembuatan sirupa mangga adalah sebagai
berikut:
1. Penghalusan buah mangga
 Pemilihan Bahan
Pada proses pemilihan bahan baku, bahan yang dipilih
adalah buahmangga yang sudah matang berwarna orange
kemerahan dan memiliki kualitas yang baik yaitu kulitnya
tidak kisut, tidak ada memar dan pilihlah mangga yang berbau
harum karena itu merupakan tanda jika mangga sudah matang
 Pengupasan
Prose ini dilakukan untuk memisahkan kulit mangga
dengan daging buah
 Pencucian
Proses ini dilakukan untuk membersihkan buah mangga
dari segala kotoran dan getah yang menempel pada kulit
mangga dengan menggunakan air bersih yang dilakukan
berulang kali.
 Pemotongan
Proses ini bertujuan untuk memisahkan buah manga dari
bijinya agar mudah dalam proses penghalusan.
 Penghalusan/Penghancuran
Proses ini dilakukan untuk mendapatkan sari buah
mangga agar mendapatkan tekstur dan konsistensi yang di
inginkan, penghancuran dapat menggunakan “blender” dengan
berbagai kapasitas.
 Penyaringan
Proses ini dilakukan untuk memisahkan antara sari buah
mangga dengan serat yang terdapat pada buah mangga.
2. Pengolahan Sirup
 Perebusan Sari Buah Mangga, Air dengan Gula Pasir
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Pada proses ini dilakukan dengan cara menambahkan
sari buahmangga, air dengan gula pasir sesuai dengan
takarannya kemudian diaduk dan dipanaskan hingga
menjadi sirup. Sirup mangga yang dihasilkan berupa cairan
kental berwarna kuning .
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pengadukan selesai. yaitu saat waktu yang sudah di setting
sesuai.

III. METODE PENELITIAN
3.1 Spesifikasi Alat :
Pada Alat pengaduk sirup ini memerlukan spesifikasi alat
sebagai berikut :
1. Spesifikasi Mekanik
a. Dimensi tangki
 Tinggi
: 30 cm
 Diameter
: 35 cm
 Bahan
: Stainless steel
 Kapasitas
: 3 liter
b. Dimensi pengaduk
 Tinggi
: 55 cm
 Diameter tuas
: 25 cm
 Ujung pengaduk berbentuk baling-baling
2. Spesifikasi Elektrik
 Tegangan Input
: 220 VAC
 Motor DC
3. Sensor
: Rotary Encoder
 DC Source
: 19 V
4. Display
: LCD 16x2
3.2. Prinsip Kerja Alat
Prinsip kerja dari kontrol kecepatan putaran motor
pada proses pengadukan sirup mangga. Bahan dasar dari sirup
mangga dimasukkan terlebih dahulu seperti air sari buah
mangga dan gula pasir ke dalam tangki, yang kemudian akan
diaduk oleh motor DC. Keypad digunakan untuk memasukkan
nilai input set point yang diinginkan untuk mengontrol
kecepatan putaran motor DC. Nilai set point yang dimasukkan
dan kecepatan putaran motor DC akan ditampilkan pada LCD.
Motor DC akan memutar bahan sirup mangga tergantung dari
perintah kontroler untuk menggerakkan motor DC dan
memenuhi nilai set point. ATmega akan mengolah data dari
nilai referensi yang telah dimasukkan untuk membandingkan
pembacaan variabel kecepatan putaran motor DC yang
dideteksi oleh rotary encoder dengan nilai set point yang telah
ditentukan. Dari nilai variabel kecepatan putaran motor DC
dengan nilai set point apabila terdapat perbedaan nilai maka
hal tersebut merupakan error yang akan membuat
Microkontroller bekerja untuk memerintahkan motor DC agar
mempercepat putaran atau mengurangi putaran. Dalam
perubahan kecepatan putaran motor DC dilakukan secara
otomatis menggunakan kontrol PID dengan memperhitungkan
kecepatan putaran motor DC yang dideteksi oleh sensor.
Apabila beban didalam tangki semakin berat hal tersebut
mengganggu pembacaan kecepatan putaran motor DC
sehingga untuk pembacaan kecepatan putaran motor DC
menggunakan sensor rotary encoder yang terhubung dengan
pengaduk. Jika nilai pembacaan sensor dengan nilai set point
menghasilkan nilai error mendekati 0 maka sistem akan
mempertahankan putaran motor DC sampai proses

Gambar 6 Diagram Blok Sistem Alat Pengaduk Sirup
Mangga
3.3 Perancangan dan Pembuatan Mekanik

Gambar 7 Alat Pengaduk Sirup Mangga

Gambar 8 Tabung Pengadukan sirup

Gambar 9 Pengaduk Sirup Mangga

3.4 Perancangan dan Pembuatan Elektrik
3.4.1 Rangkaian Driver Motor DC
Untuk menggerakkan motor DC diperlukan tegangan
maksimum 21 VDC. Pada rangkaian driver motor DC
tersebut menggunakan PC817, yang berfungsi untuk
memisahkan ATmega sebagai rangkaian kontrol dengan
MOSFET IRFP250, yang digunakan sebagai proteksi
apabila nani terjadi kerusakan pada driver motor tidak
langsung mengenai pada bagian kontroler.

Gambar 10 Rangkaian Driver Motor DC
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3.4.2 Rangkaian Sensor Rotary Encoder

Gambar 11 Sensor Rotary Encoder
Sensor rotary encoder berfungsi untuk mendeteksi
kecepatan putaran motor dengan mengeluarkan tegangan
variabel yang nantinya disalurkan menuju ATmega.
Tegangan keluaran rotary encoder dipengaruhi oleh
kecepatan putaran motor, dimana semakin cepat putaran
motor berputar, maka semakin besar tegangan yang
dikeluarkan menuju ATmega.
3.4.3 Rangkaian Keypad
Keypad digunakan untuk memberikan setpoint
kecepatan pada proses pengadukan sirup mangga (dengan
angka maksimum 150 dalam rpm, angka yang dapat
dimasukan nilai mulai dari 10 – 150 dalam rpm dengan
range nilai kecepatan kelipatan 5), mengubah Kp, mengubah
Ki dan mengubah nilai Kd. Keypad dipasang pada Atmega
sebagaimana tertampil pada gambar 12. Pin-pin keypad
dipasang berurutan dari kiri ke kanan pada digital I/O
Atmega mulai pin B0 hingga pin B7 (8 pasang pin).

Gambar 13 Rangkaian LCD 16 x 2
Fungsi rangkaian modul rangkaian I2C disini adalah
menghemat penggunaan pin pada ATmega. 16 pin pada LCD
dihubungkan pada 16 pin I2C dan selanjutnya output pin dari
I2C yang terhubung pada pin ATmegahanya berjumlah 3
buah. Berikut adalah tabel wiring LCD-I2C ke ATmega.
Tabel 1 Penjelasan Wiring LCD-I2C ke ATmega

3.4.4 Rangkaian LCD
LCD (Liquid Crsytal Display) berfungsi untuk
menampilkan karakter berupa huruf dan angka, serta
memberikan informasi dari suatu sistem. Pada alat ini LCD
berfungsi untuk menampilkan kecepatan putar motor
pengaduk sirup(dalam rpm) yang sedang menjalankan
proses pengadukan bahan sirup, menampilkan setpoint
kecepatan yang diinginkan (maksimum 150 rpm),
menampilkan nilai Kp, Ki dan Kd yang diinginkan, dan
menampilkan informasi bahwa Kp, Ki dan Kd pada alat
pengaduk siruptelah di-set. Skematik rangkaian LCD yang
dihubungkan pada I2C (Inter Integrated Circuit).

Pin Atmega

GND

GND

VCC

Power 5V

SDL

SDL/C0

SDA

SDA/C1

3.5 Perancangan dan Pembuatan Software
Pada perancangan dan pembuatan software ini
menggunakan ATmega, berikut penjelasannya :
1.

Gambar 12 Rangkaian Keypad

Pin I2C

Sistem Mikrokontroller
Bahasa pemrograman yang digunakan pada
perancangan ATmega adalah bahasa C. Atmega
digunakan untuk mengatur data input seperti sensor
optocoupler, keypad dan LCD, maka data output akan
diproses melalui port yang telah ditentukan.
Mikrokontroler yang terdapat pada ATmega memiliki 32
buah I/O. Dalam perancangan ini pin-pin yang digunakan
yaitu :

Mikrokontroller dipergunakan untuk mengolah data yang
terdiri dari pembacaan data masukan set-point keypad dan
pembacaan sensor kecepatan. Dari hasil pembacaan tersebut,
data akan dimasukkan ke dalam mikrokontroller kemudian
diproses untuk dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan
oleh kontroller PID. Gambar 14 berikut merupakan gambar
flowchart sistem dari perancangan software :
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Didapatkan data:

START
Setting Kecepatan Kp, Ki dan
Kd

Kontrol PID

Baca Kecepatan Motor DC

Sudah Sesuai ?
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tidak

ya

Kp = Ku / 1.7
= 0.35 / 1.7
Kp = 0.205882
Ki =KP / Ti
= 0.205882/ 1.5
Ki =0,137255
Kd = Kp x Td
=0.205882 x0.375
Kd = 0.077206
Keterangan :
Kp = Konstanta Proportional
Ti = Time Integral
Td = Time Derivative
Ki = Konstanta Integral
Kd = Konstanta Derivative
Dengan diperolehnya nilai Kp, Ki dan Kd, ketiga nilai tersebut
dimasukkan pada program dengan diagram blok kontrol PID
pada gambar 16

Motor Berhenti

STOP
Gambar 16 Diagram Blok Kontrol PID

Gambar 14 Flowchart Sistem

2. Perancangan Kontrol PID Ziegler-Nichols
Pada pembuatan software dan pereancanaan ini akan
digunakan Metode Osilasi PI Ziegler-Nichols untuk
menentukan nilai Kp, Ki dan Kd sesuai dengan cara yang telah
ada, dimana ketiga konstanta ini berpengaruh terhadap
kestabilan kecepatan putar motor untuk proses pembuatan
sirup mangga.
Gambar 15 adalah hasil grafik dengan pemberian konstanta
Kp, Ki dan Kd masing-masing 0.35, 0 dan 0 serta setpoint
kecepatan diberi 100 rpm. Dimana konstanta Kp adalah
nantinya berubah menjadi Ku apabila telah ditemukan respon
sistem berosilasi.

Diagram blok kontrol diatas diterapkan pada Atmega yang
nantinya kecepatan pengadukan motor dapat dikontrol dengan
metode PID, serta perubahan kecepata putar motor dapat disensing oleh rotary encoder, dimana hasil sensing tersebut
akan disalurkan pada Atmega untuk diproses dan diperoleh
pengaturan kecepatan putar motor secara otomatis sesuai
setpoint rpm yang diinginkan.
Pengujian metode osilasi PI Ziegler-Nichols pada
keceptan putar motor dilakukan dengan memasukkan Kp
dengan nilai 0,205882, Ki dengan nilai 0,137255 dan Kd
dengan nilai 0,077206 yang diperoleh melalui cara
sebelumnya, serta menganalisis respon kecepatan putar
motor yang diberikan metode PID tersebut. Hal ini bertujuan
untuk menentukan apakah metode ini lebih baik atau kurang
baik jika diaplikasikan pada sistem.
Kp = 0,206, Ki = 0,137 dan Kd = 0,077, setpoint
100 rpm, tanpa beban

Gambar 15 Grafik Osisali Motor Agitasi
Gambar 15 adalah hasil respon osilasi motor agitasi tanpa
beban. Dari grafik tersebut dapat ditemukan osilasi yang sama
yaitu pada titik ke-8 dan ke-11, maka Pu dapat diperoleh
dengan cara:
Pu = t2 – t1
=11 – 8
Pu = 3
Dengan diperolehnya nilai Ku dan Pu, nilai Kp, Ki dan Kd
dapat diperoleh) dengan perhitungan sebagai berikut

Gambar 17 Grafik Respon Sistem PID tuning
Ziegler-Nichols
IV. PENGUJIAN DAN ANALISA
4.1

Pengujian Driver Motor DC
Pengujian rangkaian driver motor DC ini dilakukan
dengan mengubah-ubah nilai PWM dari Atmega dari 0
hingga 255 dan motor DC diberi tegangan 19 VDC. Berikut
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akan ditampilkan tabel perubahan tegangan pada motor DC
berdasarkan perubahan nilai PWM dari ATmega.

49
dengan nilai 0,077206 yang diperoleh melalui cara
perhitungan pada bab 3. Analisis respon motor agitasi dari
angka tersebut akan ditampilkan pada grafik hasil
percobaan respon sistem osilasi PID Ziegler-Nichols akan
ditunjukan pada gambar 20.

Gambar 18 Driver Motor DC
Tabel 2 Tabel Hasil Pengujian Driver Motor DC
PWM
0
10
20
50
80
130
220
255

Tegangan Motor
(VDC)
0
5.2
10
16
17.5
18.7
19
19.2

Gambar 19 Grafik Tegangan Motor Berdasarkan PWM
4.2 Pengujian Sensor Rotary Encoder
Tabel 4.2 Tabel Hasil Pengujian Sensor Rotary
Encoder
PWM
Sensor
Tachometer
Error
(RPM)
(RPM)
(%)
0
0
0
0
5
24
22.3
3,00%
7
42
42
0
9
60
58.9
1,86%
11
72
68.9
4,49%
13
87
87.6
0,68%
15
96
97.4
1,44%
Pengujian sensor rotary encoder dilakukan dengan
cara menemukan error sensor, diperoleh dari perbandingan
hasil sensing sensor terhadap kecepatan motor pengadukan
yang tertampil pada LCD 16x2 dengan alat ukur kecepatan
tachometer.
4.3 Pengujian Kontrol PID
1. Metode Ziegler- Nichols
Pengujian dengan metode osilasi PID Ziegler-Nichols
pada motor pengadukan dilakukan dengan memasukkan
nilai Kp 0,205882 Ki dengan nilai 0,137255 dan Kd

Gambar 20 Respon Sistem Motor
Pengadukan Terkontrol Tanpa Beban
Tabel 3 Statistik PID tuning Ziegler- Nichols pada set-point
100 rpm
Parameter
Time Rising (Tr)

Hasil
2s

Percentage of Overshoot

44%

Error Steady State (Ess)
Settling Time (St)

6%
16 s

2. Metode Trial and Errors
Pengujian metode Trials and Error pada motor
pengadukan dilakukan dengan memasukan nilai Kp, Ki dan
Kd sampai kita mendapatkan respon sitem yang diinginkan.
Nilai Kp yang di dapatkan adalah0,25, nilai Ki 0,15 dan Kd
dengan nilai 0,0001. Analisis respon motor pengadukan dari
angka tersebut akan ditampilkan pada grafik hasil percobaan
respon sistem osilasi Trials and Error akan ditunjukan pada
gambar 21.
1. Pengujian Tanpa Beban dengan Set Point 100 rpm

Gambar 22 Pengujian Tanpa Beban Set Poin 100rpm
Tabel 4 Statistik PID tuning trials and error pada set-point
100 rpm
Parameter
Hasil
Time Rising (Tr)
1,5 s
Percentage of Overshoot
25 %
Error Steady State (Ess)
0%
Settling Time (St)
8s
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2. Pengujian Tanpa Beban dengan Set Point 125 rpm

Gambar 23 Pengujian Tanpa Beban Set Poin 125rpm
Tabel 5 Statistik PID tuning trials and error pada set-point
125 rpm
Parameter
Time Rising (Tr)

1,5 s

Hasil

Percentage of Overshoot

10,4 %

Error Steady State (Ess)

0,003774%

Settling Time (St)

9s

3. Pengujian Tanpa Beban dengan set point 150 rpm
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Ki diberi nilai sebesar 0.15 dan Kd diberi nilai sebesar
0.0001.
2. Beban 1 L, Kp = 0.25, Ki = 0.15 dan Kd = 0.0001
 125 rpm

Dari grafik pengujian sistem diatas dengan
menggunakan beban 1 L dan kecepatan motor 125 rpm dan
diberi nilai Kp sebesar 0.25,diberi nilai Ki sebesar 0.15 dan
diberi nilai Kd sebesar 0.0001.
3. Beban 1 L, Kp = 0.25, Ki = 0.15 dan Kd = 0.0001
 150 rpm

Dari grafik pengujian sistem diatas dengan
menggunakan beban 1 L dan kecepatan motor 150 rpm dan
diberi nilai Kp sebesar 0.25, Ki diberi nilai Ki sebesar 0.15
dan Kd 0.
4. Beban 3 L, Kp = 0.25, Ki = 0.15 dan Kd = 0.0001
 100 rpm

Gambar 24 Pengujian Tanpa Beban Set Poin 150rpm
Tabel 6 Statistik PID tuning trials and error pada set-point
150 rpm
Parameter
Time Rising (Tr)
Percentage of Overshoot
Error Steady State (Ess)
Settling Time (St)

Hasil
1,5 s
14,7 %
0,00638%
9 S

4.3.1 Pengujian Sistem
Pengujian sistem dengan Trials and Error dilakukan
dengan menganalisa statistik dari respon sistem kecepatan
motor pengadukan berdasarkan volume beban yang
berbeda, sesuai dengan kontrol PID yang dilakukan.
Pengujian sistem dilakukan dengan 2 variabel beban yang
berbeda-beda yaitu 1 L dan 3 L. Dalam setiap pengujian
variabel beban dilakukan 3 kali dengan variable set-point
kecepatan yaitu 100 rpm, 125 rpm dan 150 rpm.
1.

Beban 1 L, Kp = 0.25, Ki = 0.15 dan Kd = 0.0001
 100 rpm

Dari grafik pengujian sistem diatas beban 1 L dengan
kecepatan motor 100 rpm dan diberi nilai Kp sebesar 0.25,

Dari grafik pengujian sistem diatas beban 3 L
dengan kecepatan motor 100 rpm dan diberi nilai Kp
sebesar 0.25, diberi nilai Ki sebesar 0.15 dan Kd diberi
nilai sebesar 0.
5.
Beban 3 L, Kp = 0.25, Ki = 0.15 dan Kd =
0.0001
 125 rpm

Dari grafik pengujian sistem menggunakan
beban 3 L dengan kecepatan motor 125 rpm dan diberi
nilai Kp sebesar 0.25, diberi nilai Ki 0.15 dan Kd
diberi nilai 0.0001.
6.
Beban 3 L, Kp = 0.25, Ki = 0.15 dan Kd =
0.0001
 150 rpm
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Dari grafik pengujian sistem menggunakan beban 3 L
dengan kecepatan motor 150 rpm dan diberi nilai Kp
sebesar 0.25, Ki diberi nilai sebesar 0.15 dan Kd diberi
nilai sebesar 0.0001.
Dari analisa yang dilakukan dapat diketahui bahwa
volume beban dapat menentukan variabel putaran yang
sesuai dengan putaran yang konstan dan stabil pada range
100 rpm – 150 rpm. Pada volume beban 3 liter variabel
kecepatan yang sesuai dengan putaran yang konstan dan
stabil berada pada kecepatan 125 rpm, Sedangkan pada
volume beban 1 liter variabel kecepatan yang sesuai dengan
putaran yang konstan dan stabil berada pada kecepatan 150
rpm, dimana dengan kecepatan 150 rpm stabil.
V. PENUTUP
5.1

Kesimpulan

Dari hasil perancangan dan pengujian yang telah
dilakukan,dapat diambil kesimpulan bahwa alat pengaduk
sirup mangga ini telah berhasil dibuat dan bekerja dengan
baik. Dan berikut ini adalah kesimpulan lain yang didapatkan:
1.
Dari hasil perancangan dan pengujian hardware
yang telah dilakukan, hardware telah dibuat sesuai
kebutuhan kecepatan putar motor. Mulai dari rangkaian
driver motor dc, sensor kecepatan rotary encoder, lcd
16x2 dan lain-lain telah bekerja sesuai dengan apa yang
dibutuhkan oleh sistem, dapat diambil kesimpulan
bahwa alat pengaduk sirup mangga telah berhasil
dibuat dan bekerja dengan baik, khususnya pada
kecepatan putar motor yang dapat dikontrol
kecepatannya.
2. Metode kontrol dilakukan tuning PID menggunakan
Trials and Error dengan mengubah-ubah nilai dari Kp,
Ki dan Kd sampai didapatkan nilai Kp = 0.25, Ki =
0.15 dan Kd = 0.0001. Setelah dilakukan pengujian
respon sistem dengan set-point 100 rpm diperoleh nilai
error steady state yang cukup bagus yaitu 0 %. Jadi
metode tuning PID trials and error sesuai untuk di
implementasikan pada alat pengaduk sirup.
3. Volume beban dapat menentukan variable putaran
yang sesuai dengan putaran yang konstan dan stabil.
Pada volume beban 3 liter variable kecepatan yang
sesuai dengan putaran yang konstan dan stabil berada
pada kecepatan 125 rpm, sedangkan volume beban 1
liter variable kecepatan yang sesuai dengan putaran
yang konstan dan stabil berada pada kecepatan 150 rpm
5.2 Saran
Alat pengaduk sirup yang telah dibuat masih banyak
kekurangan. Perlu adanya perbaikan dan penyempurnaan
agar alat ini dapat bekerja secara optimal. Ada beberapa
hal yang disarankan untuk perbaikan dan penyempurnaan
yaitu :
1. Dari segi mekanik, pada bagian atas masih belum di
sediakan penutup untuk mencegah sirup tumpah saat di
lakukan pengadukan.
2. Dari segi elektrik, perlu ditambahkan real-time clock
(RTC) untuk memberikan penjadwalan proses
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pengadukan dan menjadwal waktu istirahat motor demi
menjaga realibilitas motor.
3. Dari segi software, perlu adanya perbandingan dengan
metode kntrol lain sebgai pembanding apakahmetode
baru yang digunakan lebih baik atau kurang baik
dibandingkan dengan metode PID.
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