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Pengendalian Kecepatan Crusher Motor Dengan Metode
PID Control Menggunakan DCS (Distributed Control
System) Pada Proses Ekstraksi Daging Buah Sirsak
Mohammad Dwi Yanwar , Tarmukan, Hariyadi Singgih
Abstrak — Proses ekstrak buah sirsak menjadi bubuk
terdapat empat proses yaitu crusher (penghancur), spinner
(penyaring), mixing (pencampuran), dan drying (pemasanan).
Proses crusher (penghancur) digunakan untuk mempermudah
pengambilan sari sirsak yang akan di proses menjadi bubuk
nantinya. Proses ini dilakukan dengan perbandingan 1:1 yaitu
1 kg buah sirsak dengan 1 liter air dan menggunakan metode
PID control pada kecepatan crusher motor untuk
mendapatkan waktu yang lebih efisien dengan hasil yang baik
dengan kontroler DCS.
Prinsip kerja dari sistem crusher ini
adalah dengan menstabilkan kecepatan crusher motor sesuai
dengan set point yang diberikan pada PC sebagai operator
station. Dengan hasil nilai parameter Kp, Ki, dan Kd
didapatkan dengan perhitungan metode Ziegler Nichols 2
dengan nilai Kp=0.6 Ki = 1.5 dan Kd = 0.375 . Memiliki
delay time (td) sebesar 0.5 s, rise time (tr) 4 s, peak time (tp) 5
s dan Maximum Overshoot (Mo) sebesar 20% pada setpoint
1500 rpm dan nilai delay time (td) sebesar 0.7 s, rise time (tr)
1 s, peak time (tp) 2.2 s dan Maximum Overshoot (Mo) sebesar
40% pada setpoint 2000 rpm.
Kata kunci : DCS, Crusher, PID-Control, Rotary-Encoder,
Sirsak.

I. PENDAHULUAN
uah sirsak merupakan salah satu buah yang banyak
mengandung salah satu jenis antioksidan yaitu
vitamin C. Selain vitamin C buah sirsak juga
banyak mengandung karbohidrat, terutama
fruktosa dan kandungan vitamin B1 dan B21. Buah sirsak
memiliki masa peyimpanan hanya 2-3 hari setelah masa
panen. Untuk memperpanjang masa penyimpanan buah sirsak
dapat dilakaukan dengan cara mengurangi kadar air buah
sirsak dan menjadi bubuk .
Bidang otomasi industri adalah salah satu bidang yang
terus mengalami perkembangan khususnya pada sistem
kontrol yang digunakan. DCS dan SCADA (Supervisory
Control and Data Acquisition) adalah sistem kontrol yang
banyak digunakan dengan metode kontrol yang efektif dan
mudah diimplementasikan pada sebuah proses ayng
sebelumnya menggunakan PLC (Programmable Logic
Controller).
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Penerapan Metode Fuzzy Logic Pada Pengaturan
Kecepatan Crusher Motor Dalam Proses Sari Buah Apel
Dengan Fitur HMI (Human Machine Interface) dapat
dikembangkan dengan mengganti objek buah apel menjadi
buah sirsak dan mengganti mikrokontroler menjadi DCS
sebagai penelitian dari buah sirsak dan pengembangan untuk
lab. kontrol. Diharapkan dengan adanya otomasi dan berbasis
DCS ini dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap
DCS, rangkaian dan cara kerja sensor yang digunakan,
sehingga dapat membuktikan kesesuaian antara teori dan
praktek. Berdasarkan latar belakang dapat diangkat judul
Pengendalian Kecepatan Crusher Motor Dengan Metode PID
Control Menggunakan DCS Pada Proses Ekstraksi Daging
Buah Sirsak .

II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Sensor Kecepatan
Sensor kecepatan digunakan sebagai pengukur kecepatan
putaran motor DC. Penempatan sensor ini tepat sejajar dengan
motor DC, jadi setiap perubahan kecepatan dari motor DC
akan ikut mempengaruhi perubahan jumlah pulsa. Gambar 1
menunjukkan gambar sensor kecepatan.

Gambar 1 Sensor Kecepatan
2.2 Motor DC
Motor DC adalah motor yang digerakkan oleh energi
listrik arus searah. Motor DC magnet permanen merupakan
salah satu jenis motor DC. Pada umumnya, penggunaan motor
DC jenis ini adalah untuk sumber–sumber tenaga yang kecil,
seperti pada rumah tangga dan otomotif. Pada alat ekstraktor
madu motor DC berfungsi sebagai aktuator pada alat
ekstraktor. Cara kerja dari motor DC ini yaitu dengan
mengatur kecepatan putaran alat ekstraktor sesuai dengan
perintah controller.
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Gambar 2 Kontruksi Motor DC
2.3 Kontrol PID (Propoltional-Integral-Derivative)
PID merupakan sistem kontroler untuk menentukan presisi
suatu sistem instrumentasi dengan adanya feedback pada
sistem tesebut. Pada metode ini, output kontrol dihasilkan
dengan cara pertama memperkuat error signal (proportional),
lalu mengintegralkan error signal (integral), dan terakhir
membuatnya sebanding dengan laju perubahan error signal itu
sendiri (derivative). Kontroler yang melakukan mekanisme
tersebut disebut dengan PID controller. Dalam perancangan
sistem kontrol PID yang perlu dilakukan adalah mengatur
parameter P, I atau D supaya tanggapan sinyal keluaran pada
system terhadap masukan tertentu sesuai seperti yang
diharapkan. Karakteristik kontroler PID sangat dipengaruhi
oleh kontribusi nilai dari ketiga parameter P, I dan D.
Penyetelan konstanta Kp, Ti, dan Td akan mengakibatkan
penonjolan sifat dari masing-masing elemen. Satu atau dua
dari ketiga konstanta tersebut dapat disetel lebih menonjol
dibanding yang lain. Konstanta yang menonjol itulah akan
memberikan kontribusi pengaruh pada respon sistem secara
keseluruhan.
Tabel 1 Tanggapan Sistem Kontrol PID [13]
Kontrol
Proporsional
(Kp)
Integral (Ki)
Derivative
(Kd)

Rise Time

Overshoot

Settling Time

Menurun

Meningkat

Menurun
Perubahan
Kecil

Meningkat

Perubahan
Kecil
Meningkat

Menurun

Menurun

Error Steady
State

2.5 DCS (Distributed Control System)
Pengembangan control system menggunakan PC dan
beberapa alat elektronik sehingga menghasilkan suatu
pengontrol loop system lebih efektif dan dapat dilakukan oleh
semua orang dengan cepat dan mudah, itulah sistem kontrol
DCS. Penerapan teknologi microcomputer, software dan
network digunakan dalam pengembangan sistem ini. Sistem
hardware dan software mampu menerima sinyal input berupa
sinyal analog, digital maupun pulsa dari peralatan instrument
di lapangan. Kemudian melalui fungsi feedback control sesuai
algoritma kontrol maupun sequence program yang telah
ditentukan, sistem akan menghasilkan sinyal output analog
maupun digital yang selanjutnya digunakan untuk
mengendalikan final control element (kontrol valve, dll)
maupun untuk tujuan monitoring, reporting, dan alarm.
Penempatkan fungsi kontrol sistem ini di dalam satellite room
(out station) yang terdistribusi dilapangan (field). Setiap unit
proses biasanya memiliki sebuah out station, di dalam out
station tersebut terdapat peralatan kontroler (control station
& monitoring station). Oleh karena peralatan tersebut
berfungsi sebagai fasilitas untuk koneksi dengan perlatan
instrumen lapangan (instrument field devices), maka peralatan
tersebut sering juga disebut sebagai process connection
device. Pada suatu loop system terdiri dari :
1. Alat pengukur (Sensor Equiment)
2. Alat kontrol untuk penganturan proses (Controller)
3. Alat untuk aktualisasi (Actuator)
Pada sistem DCS hasil pengukuran proses dan
pengontrolan dimasukan dalam satu sistem CPU yang datanya
langsung bisa dilihat operator dan action yang diperlukan
untuk suatu loop bisa langsung diatur secara otomatis karena
dalam komputer sudah ada sistem pengontrolan yang
diperlukan oleh proses tersebut. Sistem DCS dirangkai dalam
suatu
topografi
yang
bersusun membentuk sistem
pengontrolan, menghasilkan report dan penyimpanan data.
Berikut ini topografi sistem DCS :

Menurun
Hilang
Perubahan
Kecil

2.4 Arduino Uno
Arduino Uno merupakan salah satu Arduino yang murah,
mudah didapat, dan sering digunakan. Arduino Uno ini
dibekali dengan mikrokontroler ATMEGA32 dan versi
terakhir yang dibuat adalah versi R3 .
Spesifikasi yang terdapat board Arduino UNO adalah
sebagai berikut:
1) Mikrokontroler: ATmega328
2) Tegangan operasi : 5V
3) Tegangan input (recommended) : 7 - 12V
4) Tegangan input (limit) : 6-20 V
5) Arus DC per pin I/O : 40 mA
6) Arus DC untuk pin 3.3 V : 150 mA
7) Frekuensi sebesar 16 Mhz

Gambar 3 Topografi DCS
Fungsi DCS
• DCS berfungsi sebagai alat untuk melakukan kontrol suatu
loop system dimana satu loop bisa terjadi beberapa proses
control.
• Sebagai pengganti alat kontrol manual dan auto yang
terpisah - pisah menjadi suatu kesatuan, sehingga lebih
mudah untuk pemeliharaan dan penggunaanya.
• Sebagai pengumpul dan pengolah data agar didapat suatu
proses yang diinginkan.
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Cara Kerja DCS sebagai suatu sistem kontrol otomatis
bekerja dengan cara :
1. Mengumpulkan data yang diterima dari lapangan.
2. Mengolah data tersebut menjadi sebuah signal standart.
3. Mengolah data signal standart yang didapat dengan
system pengontrolan yang berlaku sehingga bisa
diterapkan untuk mendapatkan nilai yang cocok untuk
koreksi signal.
4. Bila terjadi error atau simpangan data maka
dilakukan koreksi dari data yang didapat guna mencapai
nilai standar yang dituju. Setelah terjadi koreksi dari
simpangan data dilakukan pengukuran atau pengumpulan
data ulang dari lapangan.

III. METODE PENELITIAN
3.1 Prinsip Kerja Alat
Pada alat ini memiliki prinsip kerja yaitu yang pertama
memasukkan setpoint kecepatan crusher (max 2000 rpm) pada
PC. Setelah itu memasukkan buah sirsak kedalam timbangan
sampai yang diinginkan (max 5 kg) kemudian menekan
tombol (merah) pada panel sehingga hasil baca terakhir sensor
load cell akan di proses. Valve akan buka mengisi air pada
wadah crusher dengan perbandingan 1 kg : 1 liter. Setelah
memenuhi syarat sesuai perbandingan motor wiper akan
berputar searah jarum jam sehingga menumpahkan isi
timbangan ke dalam wadah crusher. Saat isi timbangan sudah
habis motor wiper berputar berlawanan jarum jam sampai
mengenai limit switch yang akan menghentikan putaran motor
wiper. Setelah itu kontroler DCS akan memproses proses
crusher sehingga kontroler DCS akan mengeluarkan analog
output hasil dari kontrol PID dan duty cycle yang akan di
terima oleh driver motor didapatkan dari analog output DCS
dengan bantuan ADC arduino sehingga motor akan bergerak
sesuai setpoint yang di tentukan. Dengan sensor rotary
encoder yang terpasang pada crusher motor akan mendeteksi
kecepatan crusher motor agar sesuai dengan setpoint yang
diberikan. Kecepatan crusher motor akan ditampilkan pada
LCD.

Gambar 4 Diagram Blok Sistem
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3.2 Perencanaan dan Pembuatan Mekanik
Perencanaan dan pembuatan mekanik :

Gambar 5 Perencanaan Mekanik
Pada perencanaan alat yang akan di buat ini memiliki
beberapa spesifikasi, diantaranya adalah:
1. Dimensi

Panjang
: 150 cm

Lebar
: 60 cm

Tinggi
: 210 cm
2. Bahan

Crusher
: Stainless Steel

Rangka Alat : Besi
3. Range

Kecepatan
: 1500 – 2000 rpm

Beban Sirsak : max 5000 g
4. Warna

Crusher
: Metalic Silver

Rangka Alat : Biru
5. Kontroler : DCS SIMATIC PCS 7

Power Supply : PS 407 10A R

Sinyal Input
: 0 – 10 VDC

Sinyal Output
: 0 – 10 VDC

CPU 416-2
: 416-2XN05-0AB0

CP 443-1
: 443-1EX20-0XE0

Bus Address
: IM 153-2

Digital Input
: DI 32 x DC 24 V
(321-1BL00-0AA0)

Digital Output : DO 16 x REL AC
120/230V (3221HH01-0AA0)

Analog Input
: AI 8 x 16 BIT (3317NF00-0AB0)

Analog Output : A0 8 x 12 BIT (3225HF00-0AB0)
6. Actuator
: Motor DC
7. Display
: PC & LCD
8. Tegangan Kerja

DCS
: 24 VDC

Aktuator
: Motor DC (180 VDC)
9. Sumber Daya
: 220 VAC
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3.3
Perancanaan Rangkaian Elektronik
3.3.1 Rangkaian Driver Motor

Gambar 6 Rangkaian Driver Motor
Dalam pengaturan kecepatan crusher motor terdapat driver
motor yang membutuhkan Vmax 180 VDC yang didapatkan
dari rectifier pada Kiprok KBJ608G dengan supply autotrafo
stepdown sebesar 127 VAC dan Imax 5 A.
Output dari proses rectifier Kiprok KBJ608G akan menuju
Electrolytic Capacitor (El-Co) 220uF/400V yang berfungsi
untuk mengurangi Vripple output dari proses rectifier.
Komponen yang berfungsi sebagai trigger MOSFET
IRFP260N agar crusher motor berputar adalah komponen
Optocoupler dengan seri PC817.
Vtrigger atau VGS yang digunakan yaitu 12 V dan memiliki
karakteristik VDS = 1 V, dan ID =15 A berdasarkan datasheet.
Kecepatan crusher motor dapat diatur dengan mengatur duty
cycle yang diatur oleh MOSFET IRFP260N.
Crusher motor memiliki Vmax sebesar 180 VDC, sehingga
MOSFET IRFP260N baik digunakan pada rangkaian driver
crusher motor karena memiliki spesifikasi VDS max 200 VDC
yang di-trigger Optocoupler PC817 sebesar 12 VDC yang
terhubung pada kaki collector sehingga tegangan drain
MOSFET dapat menuju source.
Untuk pengaman arus balik EMF (Electro Magnetic
Force) pada crusher motor yang dapat mengakibatkan
kerusakan lilitan pada motor DC digunakan diode tipe 6A05
yang dipasang paralel dengan kaki katoda menghadap Vsumber
12 VDC dan kaki anoda dipasang searah kutub negatif crusher
motor.

Gambar 7 Rangkaian DAC
IV. HASIL DAN ANALISA
4.1 Pengujian Sensor Kecepatan
Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah sensor
kecepatan dapat bekerja dengan baik. Pengujian dilakukan
dengan mengatur nilai duty cycle melalui program pada
arduino yang selanjutnya melihat dan membandingkan besar
kecepatan putar motor yang terbaca pada sensor dengan
pembacaan pada tachometer.
Tabel 2 Pengujian Sensor Kecepatan
Duty Cycle Tachometer
Sensor Error
(%)
(rpm)
(rpm)
(%)
4.39
540
549
1.6
8.28
1155
1176
1.8
12.1
1320
1335
1.1
16
1598
1601
0.2
20
1732
1741
0.5
23.9
1801
1816
0.8
27.8
1839
1848
0.5
31.7
1920
1925
0.3
35.5
1931
1936
0.25
39.5
1953
1964
0.6
43.3
1970
1978
0.4
47.3
2006
2013
0.35
Rata-rata error
0.7

3.4. Rangkaian DAC (Digital to Analog Converter)

Rangkaian DAC ini digunakan untuk mengubah data
sinyal digital menjadi analog dari pin output arduino menuju
analog input DCS. Dimana sinyal digital dari arduino berupa
PWM dengan tegangan masksimum 5V (Vin) dan analog input
DCS membutuhkan data berupa sinyal analog dengan
tegangan 0 – 10V. Pada rangkaian DAC ini terdapat dua
proses yaitu pertama, low pass filter untuk mengubah data dari
sinyal digital ke analog dengan frekunsi input PWM 500 Hz
dan besar fc (fruqency cut off) 200 kali lebih kecil dari
frekunsi input PWM sebesar 2 Hz agar hasil sinyal analog
yang dihasilkan ripple yang kecil. Kedua, penguat noninverting untuk menguatkan tegangan input (Vin) yang hanya
memiliki tegangan maksimum 5V sedangkan analog input
DCS membutuhkan tegangan sebesar 0 – 10V jadi pada
penguat non-inverting membutuhkan penguatan sebesar 2 kali
agar Vout memiliki tegangan maksimum 10V.

Berdasarkan tabel 2 perbandingan kecepatan antara
pembacaan sensor dengan pembacaan pada tachometer
memiliki nilai error terbesar 1.8% dan terkecil 0.2% dengan
rata-rata error sebesar 0.7%.
4.2 Pengujian Driver Motor
Pengujian driver motor dilakukan dengan cara mengatur
duty cycle melalui program pada arduino dan melihat tegangan
keluaran pada motor. Perubahan nilai tegangan motor terhadap
nilai duty cycle.

Gambar 8 Grafik Pengujian Driver Motor
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Hasil pengujian pada gambar 8 menunjukkan bahwa
perubahan nilai duty cycle yang diberikan pada driver motor
memberikan pengaruh pada tegangan motor, meskipun
perubahan tidak linier. Pada nilai duty cycle maksimal yaitu
47.3 % mencapai tegangan motor 98.2V seharusnya 100V hal
ini diakibatkan karena adanya drop tegangan.
4.3 Pengujian Rangkaian DAC (Digital to Analog
Converter)
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= 0.7 s, waktu naik (rise time) tr = 2 s, dan waktu puncak
(peak time) tp = 3 s.
4.4 Pengujian PID Control Speed 1500 rpm Beban 700 g
Dengan pengujian ini set point yang di berikan adalah
1500 rpm dengan menggunakan beban 700 g dan air untuk
mengetahui respon yang di berikan sistem apakah berkerja
dengan baik apa tidak yang di tunjukan pada gambar 10.

Pengujian rangkaian DAC dilakukan untuk kalibrasi agar
tegangan output dari arduino yang berupa PWM (max 5V)
dapat diproses pada DCS yang menggunakan setting ±10V
(PWM arduino di filter kemudian di kali dua). Pengujian ini
menggunakan sensor ultrasonic dengan batas atas 30cm (5V)
– batas bawah 0 cm (0V), arduino, dan rangkaian DAC.
Tabel 3 Pengujian Rangkaian DAC
Sensor Ultrasonic
Vout Arduino (V)
0 cm
0
5 cm
0.8
10 cm
1.6
15 cm
2.5
20 cm
3.3
25 cm
4
30 cm
5

Vout DAC (V)
0
1.5
3
5
6.5
8.2
10

Dari tabel 3 perbandingan antara Vout DAC & Vout arduino
memiliki perbedaan sebesar dua kali, jadi rangkaian DAC
dapat digunakan karena memiliki Vout maksimal 10 V (dua
kali dari Vout arduino).
4.3 Pengujian PID Control Tanpa Beban
Pengujian ini dilakukan dengan cara mengambil data tanpa
beban dan parameter Kp=1, Ki=0, Kd=0. Berikut merupakan
hasil respon pengujian tanpa menggunakan beban yang
diberikan set point 700 rpm dapat dilihat pada gambar 9.

Gambar 10 Grafik Pengujian PID Control Speed 1500 rpm
Beban 700 g
Dari hasil pengujian sistem dengan menggunakan beban
700 gram dan setpoint kecepatan adalah 1500 rpm didapatkan
grafik seperti pada gambar 10 dapat dianalisa sebagai berikut:
1. Waktu tunda (delay time) td = 1 s.
2. Waktu naik (rise time) tr = 4 s.
3. Waktu puncak (peak time) tp = 5 s.
4. Overshoot maksimal (maximum overshoot) mo =1800
.Dan dirumuskan pada persentase:
Mo =
x 100 = 20%
4.4 Pengujian PID Control Speed 2000 rpm Beban 700 g
Dengan pengujian ini set point yang di berikan adalah
2000 rpm dengan menggunakan beban 700 g dan air untuk
mengetahui respon yang di berikan sistem apakah berkerja
dengan baik apa tidak yang di tunjukan pada gambar 11.

Gambar 11 Grafik Pengujian PID Control Speed 2000 rpm
Beban 700 g

Gambar 9 Grafik Pengujian PID Control Tanpa Beban
Dari hasil pengujian sistem tanpa beban dan setpoint
kecepatan 700 rpm didapatkan grafik seperti pada gambar 13
sehingga didapatkan nilai waktu tunda (delay time) sebesar td

Dari hasil pengujian sistem dengan menggunakan beban
700 gram dan setpoint kecepatan adalah 2000 rpm didapatkan
grafik seperti pada gambar 11 sehingga didapatkan analisa
sebagai berikut:
1. Waktu tunda (delay time) td = 0.7 s.
2. Waktu naik (rise time) tr = 1 s.
3. Waktu puncak (peak time) tp = 2.2 s.

JURNAL ELKOLIND, JULI 2020, VOL.07, N0. 2
4. Overshoot maksimal (maximum overshoot) mo =2800.
Dan dirumuskan pada persentase:
Mo =
x 100 = 40%
4.5 Analisis Data
1. Percobaan pertama dengan kecepatan 1500 rpm dan
beban 700 g
Berdasarkan gambar 10 respon pada set point 1500
adalah osilasi terjadi secara stabil namun memiliki rise
time cukup cepat 4 detik. Bisa dilihat pada tabel 4 di atas
Mo sangat besar mencapai 20% delay time cepat juga
respon peak time 5 detik. Namun keseluruhan pengujian
ini menunjukkan kontrol PID bekerja meskipun masih
osilasi.
2. Percobaan kedua dengan kecepatan 2000 rpm dan
beban 700 g
Berdasarkan gambar 11 respon pada set point 2000
adalah osilasi terjadi secara stabil namun memiliki rise
time cukup cepat 1 detik. Bisa dilihat pada tabel 4 di atas
Mo sangat besar mencapai 40% delay time cepat dan juga
respon peak time 2.2 detik. Namun keseluruhan pengujian
ini menunjukkan kontrol PID bekerja meskipun masih
osilasi.
Tabel 4 Perbandingan respon rpm 1500 & 2000
Percobaan 1 Percobaan 2
Performa
speed 1500
speed 2000
Respon Kurva
rpm, beban
rpm, beban
700g
700g
td (delay time)

0.5s

0.7s

tr (rise time)

4s

1s

tp (peak time)

5s

2.2s

Mo (maximum
overhoot)

20%

40%

Berdasarkan tabel 4 perbandingan antara percobaan 1
speed 1500 rpm, beban 700g dan percobaan 2 speed 2000
rpm, beban 700g adalah semakin tinggi speed(rpm)
crusher motor maka semakin cepat hasil respon sistemnya
(rise time). Namun, Mo lebih besar dengan nilai 40%,
delay time lebih lambat meskipun peak time cepat. Dari
keseluruhan pengujian ini menunjukkan kontrol PID
bekerja meskipun tetap berosilasi.
V. PENUTUP
5.1 Kesimpulan
Setelah melakukan pengujian dan menganalisis hasil dari
pengujian tersebut, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan
sebagai berikut:
1. Berdasarkan perancangan dan hasil pengujian yang telah
dilakukan bahwa nilai parameter Kp, Ki, dan Kd
didapatkan dengan perhitungan metode Ziegler Nichols 2
dengan hasil nilai Kp=0.6 Ki = 1.5 dan Kd = 0.375 .
Memiliki delay time (td) sebesar 0.5 s, rise time (tr) 4 s,
peak time (tp) 5 s dan Maximum Overshoot (Mo) sebesar
20% pada setpoint 1500 rpm.

14
2.

3.

Berdasarkan perancangan dan hasil pengujian yang telah
dilakukan bahwa nilai parameter Kp, Ki, dan Kd
didapatkan dengan perhitungan metode Ziegler Nichols 2
dengan nilai Kp=0.6 Ki = 1.5 dan Kd = 0.375 . Memiliki
nilai delay time (td) sebesar 0.7 s, rise time (tr) 1 s, peak
time (tp) 2.2 s dan Maximum Overshoot (Po) sebesar 40%
pada setpoint 2000 rpm.
Dengan beban yang sama peningkatan setpoint kecepatan
crusher motor mengakibatkan peningkatan Mo (maximum
overshoot) dan Td (delay time) tetapi rise time lebih cepat
namun tetap berosilasi.

5.2 Saran
Alat yang telah dibuat ini 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. Proses pembacaan sensor masih menggunakan arduino uno
yang mengakibatkan proses yang lebih banyak untuk
feedback sampai pada DCS dan proses input ke driver
motor sebaiknya sensor langsung ke analog input DCS.
2. Adanya getaran saat proses berjalan dapat mengganggu
proses pembacaan sensor pada arduino sebaiknya kerangka
mekanik diperbaiki untuk mengurangi getaran saat proses.
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