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Modul Praktikum Kontrol Aliran Air dengan
Metode PID pada Sistem Kendali Terdistribusi
Sarah Annisaa Rusdian, Muhamad Rifa’i, Tarmukan

Abstrak—Kebutuhan dunia industri akan sistem kontrol
proses selalu mengalami peningkatan. Sebagai contoh adalah
adanya kebutuhan kontrol aliran air (flow) pada cairan. Pada
umumnya perangkat kontrol yang digunakan pada sebuah
industri dengan plant besar adalah DCS (Distributed Control
System). Pada tulisan ini memuat desain dan pembuatan sistem
kontrol aliran air yang berbasis DCS PCS 7. Kontroler ini
memiliki fitur seperti CFC (Continuous Function Chart), SFC
(Sequence Function Chart), dan HMI (Human Machine Interface).
Pemodelan sistem menggunakan pendekatan ITAE (integral of
the time weighted absolute error). Metode kontrol yang digunakan
adalah PID dan penentuan konstanta PID menggunakan metode
Ziegler-Nichols dengan hasil Kp=1.95, Ti=3, dan Td=2.5. Dengan
komposisi konstanta tersebut diperoleh nilai maximum overshoot
sebesar 33.3%, nilai error 0% dan waktu steady state 17.5 s.
Kata Kunci—SITMATIC, Process Control System, kontrol PID,
Directional Valve.

D

I. PENDAHULUAN

istributed Control System atau Sistem Kendali
Terdistribusi digunakan untuk pengendalian proses
produksi yang mempunyai karakteristik dimana
proses produksi berlangsung secara kontinu (terus-menerus)
dan terdapat banyak proses yang tersebar secara geografis.
Selain proses kontinu, DCS juga banyak diaplikasikan pada
kontrol proses jenis semi kontinu atau batch.[1]
Siemens PCS 7 400 adalah sebuah kontroler yang bekerja
secara terdistribusi atau juga disebut Sistem Kendali
Terdistribusi, dimana kontroler ini memiliki banyak fitur
seperti tersedianya SFC (Sequence Function Chart), CFC
(Continuous Function Chart), HMI (Human Machine Interface)
dan penggunaan metode continous PID controller. Sehingga
dalam penggunaanya diperlukan tenaga ahli yang mampu
menangani semua itu, sehingga pendidikan formal berusaha
sedemikian rupa untuk mampu menyediakan tenaga ahli atau
pun peneliti yang ahli dalam bidang tersebut.

II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisi dasar-dasar teori yang menjadi
pendukung pengembangan dan progress dalam pengambilan
data.
2.1 PID Kontrol
PID ialah kontroler yang digunakan untuk menentukan
sistem kerja suatu perangkat atau instrumen dengan
karakteristik adanya feedback. PID terdiri dari Proporsional,
Integral dan Derivatif. Dalam proses penerapannya dibagi
menjadi beberapa bagian yaitu P(Proporsional), PI
(Proporsional Integral), PD (Proporsional Derivatif ), dan PID
(Proporsional Integral Derivatif).[2]
Kontroler Proporsional ialah kontroler yang menggunakan
penguatan murni. Karakter kontroler ini ialah mempercepat
proses, tidak merubah nilai n (orde) proses, meningkatkan
overshoot dan tidak menghilangkan offset.
Kontroler Proporsional Integral ialah kontroler yang
memiliki karakteristik menghilangkan offset, mempercepat
proses, namun mengakibatkan osilasi.
Kontroler Proporsional Derivatif ialah kontroler yang
menghasilkan keluaran yang sebanding dengan laju perubahan
sinyal kesalahan. Karakteristik kontroler ini yaitu tidak
mengubah nilai orde proses, menghilangkan offset, serta
mengurangi osilasi keluaran dan overshoot.
Kontroler PID (Proporsional Integral Derivatif) memiliki
kelebihan dikarenakan merupakan penggabungan dari
karakteristik kontroler P, PI maupun PD. Dengan aturan
Ziegler-Nichols maka nilai penguatan Proporsional Kp, waktu
integral Ti, dan waktu Derivatif Td dapat ditentukan.[3]
2.2 Sistem Kontrol Loop Tertutup
Sistem kontrol umpan balik seringkali disebut sebagai
sistem kontrol loop tertutup. Praktisnya, istilah kontrol umpan
balik dan kontrol loop tertutup dapat saling dipertukarkan
pengunaannya. Pada sistem kontrol loop tertutup, sinyal
kesalahan yang merupakan perbedaan antara sinyal masukan
dan sinyal umpan balik (yang mungkn sinyal keluarannya
sendiri atau fungsi dari sinyal keluaran dan turunannya),
disajikan ke kontroler sedemikian rupa untuk mengurangi
kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang
dikehendaki. Istilah loop tertutup selalu berarti penggunaan
aksi kontrol umpan balik untuk mengurangi kesalahan
sistem.[4]
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Gambar 1. Blok diagram close-loop

2.3 SIEMENS PCS 7 400
Siemens S7-400 adalah sebuah programmable logic
controller atau dikenal sebagai PLC. Kebanyakan dari
otomasinya
dapat
diimplementasikan
dengan
komponen-komponen yang cocok dari S7-400.[5]
Modul S7-400 memiliki desain blok untuk swing mounting
pada sebuah rak. Penambahan rak dapat dilakukan untuk
memperbanyak sistem.
Berikut adalah beberapa fitur yang dimiliki oleh SIEMENS
S7 400 :
1. Platform CPU dengan brand terbaik.
2. CPU yang kompatiel dan berkualitas.
3. Modul-modul yang dilapisi oleh desain yang kuat.
4. Terminal sistem yang sesuai dengan modul sinyal.
5. Modul-modul yang kompak dengan tingginya tingkat
kepadatan komponen.
6. Komunikasi yang optimum dan fasilitas networkinng.
7. Kombinasi yang sesuai dari sistem interface operator.
8. Penetapan parameter software untuk semua modul.
9. Pilihan slot yang banyak.
10. Pengoperasian tanpa fan.
11. Multicomputing pada bagian non-rak.

Gambar 2. Arsitektur Sistem PCS7

2.3.1. Engineering Station : ES
Projek PCS 7 didesain dengan tools dan akses komunikasi
pada automation station. PCS 7 ES menyediakan beberapa
kemudahan tools sebagai berikut:
 SITMATIC Manager: Pembuatan projek, pembuat library,
manajemen projek, diagnose, dan lain-lain.
 PH: Hirarki plant. Digunakan untuk penghirarkian level dari
plant.
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 CFC: Continuous Function Chart.
 SFC: Sequential Function Chart.
 SCL: Structured Control Language.
 IEA: Import Export Assistant.
 WinCC: Windows Control Center.
 Graphic Designer editor: Desain gambar, objek grafik, dan
animasi.
 Commissioning Wizard: Mendeteksi modul SITMATIC
yang baru saja terpasang.
 Configuration Console: Untuk mengupang pengaturan
setelah commissioning wizard berjalan.
 Station Configurator: Menampilkan pengaturan PC yang
sebenarnya yang ditemukan dan sistem PCS 7.
 Multiproject: Sebuah multiproject dapat memuat beberapa
project dan sebuah library dari master data.
 Master Data Library: Bagian ini tergabung dalam bagian
multiproject.
 Process Object View: Selama proses engineering kita dapat
membuat banyak object dan mengeditnya dalam view.
 SITMATIC NET: Adalah sebuah platform untuk mengatur
jaringan dan sistem bus yang digunakan pada project
SITMATIC.
2.3.2. Automation Station : AS
Bagian AS terdiri dari modul Power Supply (PS), Central
Processing Unit (CPU), Communication Processor (CP) dan
input atau pun output.
CPU dari PCS 7 dipilih dari seri Siemens SITMATIC S7
400. Perangkat tersebut berkomunikasi dengan ES dan/atau OS
server melalui system/Plant bus. AS juga berkomunikasi
dengan perangkat melalui Profibus DP.
2.3.3. Field Device
Sistem PCS 7 menggabungkan beberapa perangkat dan
instrument lapangan pada central control station menggunakan
teknologi field bus.

Gambar 3. Level Perangkat PCS 7

A.Operator Station : OS
OS engineering terdapat pada sebuah ES. Berikut beberapa
fungsi dari OS:
 Mendesain dari grafik objek.
 SFV (Sequential Function Chart Visualization) digunakan
untuk memvisualisasikan SFC pada bagian runtime OS.
 Mendesain perolehan data (variabel dan pesan) dan
penyimpanan jangka panjang.
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 Mendesain report. Mencetak sistem dan proses data.
2.3.4. System Bus
Sistem bus dari Industrial Ethernet, yang berbasis pada
standarisasi IEEE 802.3 dengan kecepatan transmisi data 10
atau 100 Mbps pada keseluruhan station (hingga 1024 station)
dapat dikoneksikan pada Industrial Ethernet.
Transmisi data dapat meliputi:
 Triaxial cable (Shielded coaxial cable).
 ITP (Industrial Twisted Cable)
 Fiber-optic cable (FOC).
2.4 SITMATIC
SITMATIC saat ini dianggap sebagai otomasi nomor satu di
dunia. Salah satu alasannya yaitu SITMATIC memperlihatkan
beberapa enam karakteristik sistem dari otomasi yang secara
keseluruhan terintegrasi:
1. Maksimumnya efisiensi di bidang engineering.
2. Maksimumnya data yang bersifat transparency pada semua
level otomasi.
3. Memperkecil downtimes.
4. Perlindungan mesin dan personal.
5. Keamanan data di dunia jaringan.
6. Maksimumnya kesesuaian di perindustrian.
7. Lebih banyak kemungkinan, sedikitnya.
8. Maksimumnya ketersediaan.
2.5 Flow Sensor (HZ21WA)

Gambar 4. Sensor Aliran Air
*)sumber :
http://diyhacking.com/measure-water-flow-rate-and-quantity-arduino/

Flow atau arus didefinisikan sebagai satuan volume atau
luas per satuan waktu, dimana zat bergerak melalui penampang
tertentu dan ditunjukkan pada suhu dan tekanan tertentu.
Instrument atau perangkat yang digunakan untuk mengukur
flow atau arus disebut sebagai flow meter. Komponen utama
pada flow meter terdiri dari sensor, prosesor sinyal dan
transmitter.[6]
2.6 Arduino UNO
Arduino UNO adalah board mikrokontroler berbasis
ATmega328. Memiliki 14 pin input dari output digital dimana
6 pin input tersebut dapat digunakan sebagai output PWM dan
6 pin input analog, 16 MHz osilator kristal, koneksi USB, jack
power, ICSP header, dan tombol reset. Untuk mendukung
mikrokontroler untuk digunakan, hanya menghubungkan board
Arduino Uno ke komputer dengan menggunakan kabel USB
atau listrik dengan AC yang ke adaptor DC atau baterai untuk
menjalankannya.[7]

Gambar 5. Arduino UNO
)*sumber : https://www.scribd.com/doc/251637923/Arduino-Uno-docx/

2.7 Directional Control Valve
Directional control valve telah menjadi salah satu yang
digunakan sebagai switching valve karena mudahnya untuk
mengubah aliran yang melalui valve dari sumber aliran satu ke
lainnya melalui port silinder yang tersedia. Macam-macam
kontrol aliran dari valve secara umum seperti silinder atau
hydraulic motor.[8]

Gambar 6. Salah satu macam directional control valve yaitu proportional
valve
)*sumber : http//burkert-usa.com

III. METODE PENELITIAN
3.1 Prinsip Kerja Sistem
Modul kontrol kecepatan aliran air ini dibuat dengan
menggunakan metode kontrol PID dan menggunakan
SIEMENS PCS 7 400 sebagai kontrolernya. Berikut adalah
rincian prinsip kerja alat yang sesuai dengan blok diagram
kontrol aliran air (gambar 5):
1) Pertama-tama menentukan set point pada HMI (human
machine interface) pada CFC chart, dan kemudian akan
diproses oleh kontroler Sistem Kendali Terdistribusi.
2) Setelah menentukan set point, maka modul akan bekerja
sesuai dengan sekuen program yang terdapat pada SFC
chart, dimana proses akan mengaktifkan pompa motor
DC (DC water pump) yang telah di atur dengan kecepatan
konstan.
3) Kemudian sensor aliran air digunakan untuk mengukur
kecepatan aliran air, pulsa keluaran 0-5 volt dari sensor
akan diolah oleh modul minimum system (arduino UNO).
Modul minimum system selanjutkan akan mengirimkan
sinyal masukan mulai dari 1V hingga 5V pada kontroler
Sistem Kendali Terdistribusi (DCS) dan ditampilkan pada
display LCD 16x2.
4) Setelah kontroler (DCS) mengolah sinyal menjadi data,
dengan metode PID yang telah diprogram pada kontroler
tersebut, directional valve sebagai keluaran akan
membuka level bukaannya hingga sensor aliran air
membaca kecepatan aliran sesuai dengan set point.
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Pengkondisi sinyal akan mengolah sinyal keluaran dari
DCS 1-5 volt menjadi keluaran 6 – 23 volt, sesuai dengan
tegangan yang dibutuhkan oleh directional valve untuk
membuka level bukaannya.

Gambar 9. Keseluruhan modul 3D

3.4.2Koneksi Hardware
Berdasarkan gambar 7, dapat ditentukan bahwa koneksi
kontrol hardware pada kontroler Sistem Kendali Terdistribusi
(DCS) terdiri dari :

Gambar 7. Diagram blok kontrol aliran air

3.2 Perancangan Mekanik
3.4.1Rancangan Keseluruhan Plant

TABEL I
ANALOG I/O

Alamat
IW 516
QW516

Alamat
Q 1.1

I/O
Input
Output

I/O
Output

TABEL II
DIGITAL I/O

Keterangan
Flow_sensor
Valve

Keterangan
Pompa Motor DC

3.3 Perancangan Elektrik
3.3.1Rangkaian Driver Directional Control Valve
Rangkaian driver ini terdiri dari penguat arus maupun
penguat tegangan. Dengan LM358N dan LM338P penguatan
arus dan tegangan dapat diperoleh. Dengan menggunakan
penguatan non-inverting :
(1)
(2)

Gambar 8. Flow chart proses kerja kontrol aliran alir

Pada bagian kontrol kecepatan air terdiri dari directional
valve dan pompa motor DC sebagai aktuatornya, dan sensor
kecepatan aliran (HZ21WA). Dimana directional valve akan
bekerja berdasarkan persentase level bukaan dari 0% hingga
100% (6V – 24V). Valve akan merespon keluaran dari
kontroler DCS yang telah mengolah data dari masukan sensor
aliran air, sedangkan pompa motor DC akan bekerja dengan
kecepatan tetap, yaitu 285 ml/detik hingga 306 ml/detik.

Sehingga diperoleh luaran sebanyak 4x penguatan.
Kemudian untuk perancangan driver digunakan persamaan
berikut, dimana dimisalkan sebesar 100 dan diketahui bahwa
nilai IB sebesar 0.01mA:
(3)
(4)
(5)
(6)
Maka ditemukan perolehan nilai sebagai berikut:

(7)
(8)

(9)
TABEL III
HASIL PERTITUNGAN

(10)
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Vin
(volt)
0
1
2
3
4
5

NO
1
2
3
4
5
6

VEB
(volt)
22,63
18,52
13,57
8,63
3,71
1,72

NO.02

IOUT
(mA)
3,25
3,53
3,5
3,5
3,53
0,72

3.3.2Rangkaian LCD
Rangkaian LCD pada modul digunakan sebagai tampilan
yang akan menampilkan kecepatan aliran air yang mengalir
dengan satuan ml/s.

37
(12)
3.4 Perancangan Software
3.4.1Perancangan Program Sensor Aliran Air pada Arduino
UNO
Perancangan program pada modul minimum system ini bekerja
sesuai dengan perhitungan level bukaan valve dan program
pembacaan pulsa sensor aliran air yang akan ditampilkan pada
display LCD:

Gambar 10. Rangkaian skematik koneksi pin-pin LCD pada Arduino

Gambar 13. Program pembacaan sensor aliran air

Gambar 11. Rangkaian skematik LCD

3.3.3DC Converter

Gambar 12. Low Pass Filter
)*sumber : (Edwin C. Lowenberg, Schaum Outline Series, 1967)

Salah satu cara untuk mengkonversi PWM yaitu dengan
menggunakan rangkaian RC. Rangkaian RC dimaksudkan
untuk mengubah keluaran gelombang PWM menjadi sinyal DC.
Sehingga digunakan persamaan:
(11)

3.4.2Perancangan Program PID
Pada perancangan PID, sebelum menentukan nilai Kp, Ki,
dan Kd. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mencari
pemodelan PID yang sesuai dengan pembacaan sensor.

Gambar 14. Hasil pembacaan sensor aliran air
Keterangan:
Garis hijau = Pembacaan input sensor aliran air (HZ21WA).
Garis biru = Set point.
Garis orange = Respon output dari kontrol DCS pada directional valve.

Dengan menggunakan pendekatan orde dua sesuai dengan
metode redaman. Dengan menemukan perbandingan respon
persamaan input sensor dan output aktuator. Dimana
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persamaan input adalah sebagai berikut:
(13)
Persamaan output:

(14)
Subtitusikan persamaan (12) ke persamaan (13 ):
(15)

Gambar 16. CFC Kontrol PID aliran air

Dengan pemodelan PID yang menggunakan kriteria ITAE
(sistem kesalahan langkah nol) dan digabungkan dengan
pendekatan orde-2 maka diperoleh:

Gambar 17. CFC motor
Gambar 15. Pemodelan menggunakan kriteria ITAE pada orde 2
TABEL IV
BENTUK OPTIMAL FUNGSI ALIH BERDASARKAN ITAE

,

3.4.4Perancangan Sequence Function Chart
Setelah rancangan Continuous Function Chart terselesaikan
maka langkah selanjutnya yaitu menyatukan berbagai
parameter CFC ke dalam program SFC.

3.4.3Perancangan Continuous Function Chart
Program CFC atau Continuous Function Chart pada kontrol
aliran air terdiri dari dua file, kontrol PID aliran air dan motor.
File kontrol PID aliran air berfungsi sebagai CFC yang akan
mengolah proses nilai pembacaan sensor dengan parameter
PID, dengan respon keluaran pada gerak valve sesuai dengan
perhitungan PID.
File motor digunakan untuk mengaktifkan motor secara
on/off yang terkoneksi pada digital output.

Gambar 18. Sequence Function Chart

3.4.5Perancangan Interface atau HMI (Human Machine
Interface)
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Berikut adalah rancangan interface atau HMI dari
keseluruhan plant.

Gambar 19. Human Machine Interface dari keseluruhan plant

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan faktor penelitian yang telah diuji maka
diperoleh hasil dan analisa yang akan di paparkan pada bab ini.
Dalam prosesnya, proses pengujian dan analisis sesuai dengan
sistematika diagram alir dibawah ini.
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

2.2
2.4
2.6
2.8
3
3.2
3.4
3.6
3.8
4
4.2
4.4
4.6
4.8
5

4.1 Directional Control Valve
TABEL V
PEROLEHAN DATA VALVE

No

Vin
Driver(Volt)

1
2
3
4
5
6

1
1.2
1.4
1.6
1.8
2

Vout
Driver/Vin
Valve (Volt)
6.14
7.13
8.13
9.11
10.10
11.09

Kecepatan
aliran
(ml/s)
0
61
139
211
213
256

252
265
273
275
279
281
283
285
281
283
283
281
285
303
306

4.2 Sensor aliran air (HZ21WA)
Perolehan pembacaan sensor aliran air dengan set point
sebesar 40% ditunjukkan oleh gambar 13. Tanpa menggunakan
kontroler DCS, maka hasil pembacaan flow sensor dengan
menggunakan 100% bukaan valve dan kecepatan pompa, maka
diperoleh data berikut:
TABEL VI
PEROLEHAN DATA FLOW SENSOR HZ21WA

NO

Gambar 20. Diagram alir proses pengujian alat

12.06
13.07
14.06
15.04
16.05
17.02
18.01
18.99
19.99
20.98
21.96
22.73
22.73
22.88
22.91

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Kecepatan
aliran air

0
14
28
42
56
70
84
98
112
126
140
154
168
182
196
210
224
238
252
266
280

Waktu (s)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

4.3 Respon PID pada Kontrol Aliran Air
Setelah pemodelan respon PID ditemukan, kemudian
menemukan nilai-nilai konstanta Kp, Ti, dan Td menggunakan
metode Ziegler-Nichols dan membandingkan hasil simulasi
pemodelan PID dengan respon plant sesungguhnya.
TABELVII
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FORMULA ZIEGLER-NICHOLS

 Kp=1, Ti=0, Td=0
Simulasi Matlab

Gambar 24. Grafik respon pada plant

 Kp=1.5, Ti=4, Td=0.5
Simulasi Matlab

Gambar 21. Grafik hasil simulasi Matlab

Respon Plant

Gambar 25. Grafik hasil simulasi Matlab

Respon Plant

Gambar 22. Grafik respon pada plant

 Kp=1.95, Ti=2.5, Td=3
Simulasi Matlab

Gambar 26. Grafik respon pada plant

Dikarenakan proses pemodelan hanya sesuai saat kontroler
yang digunakan hanyalah P, maka proses penyesuaian
dilakukan dengan mencoba nilai-nilai yang memungkinkan
pada formula Kp, Ti dan Td pada kontroler plant sesuai
perhitungan tabel 7. Sehingga ditemukan nilai yang terbaik,
yaitu pada gambar 23 dengan perolehan respon steady state
17.5s, maksimum overshoot 33.3% dan error 0%. Walau pun
demikian masih terdapat sedikit osilasi.
Dengan menambahkan gangguan pada sistem maka (set
point sebesar 60% dari maksimum kecepatan aliran pompa
maka diperoleh:

Gambar 23. Grafik hasil simulasi Matlab

Respon Plant
 Gangguan sebesar 10° bukaan valve gangguan
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batasan nilai (set point). Selain itu karakteristik kontrol aliran
air adalah membutuhkan waktu 17.5s untuk mencapai steady
state dengan maksimum overshoot sebesar 33.3% dan 0%
error.
Pada pemberian gangguan pada plant, kontroler mampu
tetap menstabilkan respon pada gangguan 10° hingga 20° level
bukaan.

Gambar 27. Grafik respon pada plant dengan gangguan sebesar 10°

 Gangguan sebesar 20° bukaan valve gangguan

5.2 Saran
PCS 7 400 memiliki banyak fungsi, salah satunya fungsi
kontrol PID pada CFC dengan berbagai metode, sehingga
untuk kontrol PID selanjutnya menggunakan metode lain
seperti Cascade agar diperoleh respon yang sempurna pada
process value tanpa harus berosilasi sedikit pun.
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 Gangguan sebesar 50° bukaan valve gangguan

Gambar 30. Grafik respon pada plant dengan gangguan sebesar 50°
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