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ImplemetasiCascade Control Pada Pengaturan Suhu
Steamer BaglogMenggunakan PLC dan HMI
Dinda Ayu Permatasari, Muhamad Rifa’i, Mila Fauziyah

Abstrak—Di dalam budidaya jamur tiram,
media tumbuh jamur, yang biasa disebut
baglog sebelum melalui proses pembibitan
harus dalam kondisi steril. Alat sterilisasi
baglog
biasanya
menggunakan
drum
berkapasitas besar yang dipanasi di atas
kompor atau juga menggunakan oven. Namun,
hal ini memakan waktu yang lebih lama dan
juga dikendalikan secara manual dengan
memutar valve secara manual dengan melihat
warna api pada pembakaran.
Salah satu solusi dari hal tersebut yaitu
menggunakan steamer yang dapat dikendalikan
secara otomatis secara cascade control
menggunakan metode kontrol PID. Salah satu
keuntungan menggunakan cascade yaitu respon
yang lebih cepat, error lebih kecil dan lebih
presisi. Dalam pembuatannya digunakan PLC,
HMI, sensor suhu PT100, sensor tekanan pipa
bourdon dan motor dc.
Dari hasil perancangan terhadap aplikasi
kontroler PID dengan metode Ziegler Nichols
ini pada inner secondary diperoleh Kp=5, Ti=
360 dan Td=90 sehingga memiliki performa
kontrol td= 1030 s,tr= 3390 detik,ts= 3570 detik,
Ess=1% dan parameter PID pada outer primary
yaitu Kp=1, Ti=250s, dan Td=50s dan yang
mampu memberikan kestabilan pada sistem
kontrol suhu steamer untuk mencapai set point
dan memiliki performa kontroltd= 1510 s,tr=
1950 detik,ts=2130, Ess= 1%.
Kata Kunci—Cascade Control, PID, Sensor
PT100, PLC, HMI
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I. PENDAHULUAN
emakin banyak permintaan jamur tiram dari tahun
Ske tahun, sehingga Pemerintah menargetkan
untuk produksi jamur tiram,. Dapat diketahui
bahwa didalam budidaya jamur tiram, media
tumbuh atau yang biasa disebut baglog harus
dalam kondisi yang steril, hal ini merupakan salah
satu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan.
Sterilisasi biasanya menggunakan autoclave yang
menggunakan panas bertekanan tinggi dan
menggunakan drum dengan kapasitas besar yang
dipanasi di atas kompor atau juga dapat
menggunakan oven. Namun, hal ini memakan
waktu yang lebih lama sekitar 8 jam dan juga
dikendalikan secara manual dengan memutar valve
secara manual dengan melihat warna api pada
pembakaran.[1]
Salah satu pengaplikasian sistem kontrol
otomatis ada pada pengontrolan suhu, sehingga
diperlukan metode kontrol suhu yang tepat untuk
pengontrolan suhu pada steamer baglog. Sistem
kontrol yang digunakan untuk menstabilkan suhu
pada steamer adalah kontrol kaskade dengan
menggunakan metode kontrol PID. Salah satu
keuntungannya, sistem kontrol PID menggunakan
sistem kaskade lebih cepat dalam mengambil
sebuah keputusan dan mudah dalam analisis
sehingga harapannya dapat diperoleh respon yang
lebih cepat, errornya lebih kecil dan lebih presisi.
II. STEAMER BAGLOG MENGGUNAKAN
CASCADE CONTROL
Media tumbuh jamur tersebut dikenal dengan
nama baglog. Dalam proses pembibitan jamur,
baglog haruslah dalam kondisi steril. Cara untuk
mensterilkan baglog yaitu dengan proses sterilisasi.
Proses sterilisasi menggunakan steamer merupakan
proses
yang
sangat
berpengaruh
dalam
pertumbuhan jamur. [2]Prinsipnya dilakukan proses
pemanasan baglog pada steamer dengan suhu yang
tinggi dengan tekanan yang tinggi pula. Dari
pemanasan suhu dan tekanan yang tinggi ini dapat
mematikan seluruh mikroba patogen yang tidak
diharapkan pada media tanam. Steamer baglog ini
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memanfaatkan uap air suhu tinggi yang mencapai
100oC yang disuplai dari boiler lalu disirkulasikan
di dalam steamer dalam rentang waktu tertentu.
Sistem kontrol yang digunakan untuk
menstabilkan suhu pada steamer adalah kontrol
kaskade dengan menggunakan metode kontrol PID.
Salah satu keuntungannya, sistem kontrol PID
menggunakan sistem kaskade lebih cepat dalam
mengambil sebuah keputusan dan mudah dalam
analisis sehingga harapannya dapat diperoleh
respon yang lebih cepat, errornya lebih kecil dan
lebih
presisi
dan memungkinkan
untuk
memperoleh performansi kontroler yang lebih baik
bila dibandingkan dengan kontroler tunggal (single
controller).

Gambar 1 Diagram Blok Sistem Cascade
Control[3]
Dari Gambar 1 kontroler yang terdapat pada
outerloop, biasanya disebut sebagai master atau
primary controller (kontroler primer) dan yang
terdapat pada inner loop, disebut sebagai auxiliary
atau secondary controller (kontroler sekunder).
Komponen PID terdiri dari 3 jenis, yaitu
Proportional, Integratif, dan Derivatif. Ketiganya
dapat dipakai bersamaan maupun sendiri-sendiri,
tergantung dari respon yang kita inginkan terhadap
suatu plant dapat dilihat pada blok diagram
Gambar 2.
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derivatif Td berdasarkan karakteristik respon
transien dari plant yang diberikan. Penentuan
parameter kontroler PID atau penalaan kontroler
PID
tersebut
dapat
dilakukan
dengan
bereksperimen dengan plant.[4]
III.

METODE PENELITIAN

Proses pengontrolan suhu pada steamer baglog
merupakan salah satu hal penting untuk proses
sterilisasi baglog. Pada skripsi ini dibuat alat
otomatis untuk mengontrol suhu di steamer untuk
proses sterilisasi baglog menggunakan kontrol
kaskade dengan metode kontrol PID. Pembuatan
skripsi ini dilakukan dengan beberapa tahapan
untuk memudahkan analisis sistem. Beberapa
aspek yang perlu dijelaskan pada bab ini meliputi:
1. Perancangan sistem berdasarkan studi
literatur, lalu pembuatan perangkat keras
(mekanik steamer) dan pembuatan rangkaian
pengkondisi sinyal sensor suhu PT100,
pengkondisi sinyal sensor tekanan pipa
bourdon dan motor dc (sebagai pemutar
valve)
2. Perancangan perangkat lunak ( perancangan
kontrol PID pada PLC OMRON CP1E
N30DR-A dan HMI)
A. Diagram Blok Sistem
Diagram blok sistem
ditunjukkan dalam Gambar 3.

yang

dirancang

Gambar 3Diagram Blok Sistem

Gambar 2 Blok Diagram PID Controller
Saat ini lebih dari separuh pengontrol yang
digunakan di industri adalah pengontrolan PID
digital. Tuning pengontrolan adalah proses
menentukan
parameter
pengontrol
untuk
menghasilkan output sesuai yang diinginkan.
MetodeZiegler-Nichols mengemukakan aturanaturan untuk menentukan nilai dari gain
proporsional Kp, waktu integral Ti, dan waktu

Keterangan dari diagram blok sistem Gambar 3
adalah sebagai berikut:
1) Sensor suhu berfungsi digunakan untuk
mengukur besar suhu pada steamer.
2) Pengkondisi sinyal yang terdiri dari
rangkaian elektronik untuk mengubah
luaran dari PLC menjadi luaran pulsa yang
dapat diterima motor servo dan membaca
luaran sensor suhu berupa pulsa yang
kemudian akan ditampilkan, setelah itu
pengkondisi sinyal akan mengirimkan
data-data pada PLC.
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3) Driver Relay berfungsi untuk pengaman
untuk PLC agar dapat menggerakkan
motor DC.
4) Motor DC berfungsi sebagai aktuator
untuk menggerakkan valve dengan bukaan
0% hingga 100%.
5) PLC (Programmable Logic Controller)
sebagai kontroler utama untuk pengolahan
data dengan metode PID.
6) Expand I/O PLC berfungsi sebagai input
analog tambahan.
7) Sensor Tekanan Berfungsi untuk membaca
tekanan yang ada pada steamer.
8) Human Machine Interface berfungsi
memonitor keadaan yang ada plant dan
mengatur nilai set point yang ada di plant.
Selain membuat blok diagram secara elektronik,
juga membuat blok diagram sistem kontrol
menggunakan kontrol kaskade dengan metode
kontrol PID yang ditunjukkan dalam Gambar 4.

Gambar 4Diagram Blok Kontrol
Keterangan dari diagram blok kontrol Gambar
4 adalah sebagai berikut:
1) PID Controller berfungsi untuk mengatur
derajat putaran pada motor servo sesuai
dengan feedback masukan dari sensor suhu
dan sensor tekanan yang terbaca pada
steamer.
2) Valve yang berfungsi sebagai aktuator untuk
mengatur besar kecilnya aliran uap yang
masuk.
3) Sensor suhu pada steamer berfungsi untuk
membaca besarnya suhu pada steamer.
4) Sensor suhu pada boiler berfungsi untuk
membaca besarnya suhu pada boiler.
5) Suhu Steamer merupakan plant yang ada.
B. Perancangan Mekanik
Steamer baglog terdiri dari 2 jenis material
yaitu, plat besi dan glasswool. Plat besi digunakan
untuk rangka steamer dan glaswool digunakan
untuk pelindung panas dari plat tersebut. Dalam
Gambar 3 merupakan alat yang telah dirancang.
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Gambar 5Alat Sterilisasi Baglog
Spesifikasi alat yang telah dirancang dengan
ukuran sebagai berikut:
 Panjang
: ± 70 cm
: ± 40 cm
 Diameter
 Kapasitas
: ± 200 kg
: Plat Besi
 Bahan
C. Perancangan Pengkondisi Sinyal Sensor
Suhu PT100
Sensor suhu RTD (Resistive Temperature
Detector) yang berjenis PT100. Tipe PT100 yang
digunakan yaitu wire wound, disebut PT100 karena
sensor ini dikalibrasi pada suhu 0o Cdengan nilai
resistansi yang dihasilkan 100 ohm. RTD PT100
merupakan jenis resistor yang nilai resistansinya
berubah-ubah sesuai dengan kenaikan suhu sesuai
dengan Persamaan (1). Oleh karena itu output
PT100 berupa resistansi harus dirubah menjadi
nilai tegangan agar dapat diproses menggunakan
PLC diperlukan sebuah rangkaian pengkondisi
sinyal.Output PT100 yang berupa nilai resistansi
harus diintegrasikan menjadi tegangan dengan
menggunakan
rangkaian
jembataan
wheatstoneseperti pada Gambar 6. [5]

Gambar 6 Rangkaian Jembatan Wheatstone
Sesuai dengan datasheet, diketahui dua
karakteristik PT100, yaitu persamaan perubahan
resistansi PT100 terhadap perubahan suhu dengan
rumus [6]:
Rpt = 100 + (0,358*suhu)
(1)
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Tipe PT100 wire wound ini dapat mengukur
suhu 0 oC hingga 400 oC, namun untuk
penggunaan sistem steamer baglog menggunakan
range suhu 30 oC hingga 120 oC. Dari kedua
keadaan batas tersebut didapatkan range resistansi
PT 100 adalah100 ohm hingga 146,2 ohm.
Dari Gambar 6 untuk dapat mendapatkan nilai
resistansi penyeimbang dalam rangkaian jembatan
wheatstone ketika suhu 0 oC dibutuhkan nilai R4,
R1 dan R2 sebesar 100 ohm. Dan berdasarkan
perhitungan pembagi tegangan pada rangkaian
jembatan wheatstone didapatkan nilai VB dengan
rumus pembagi tegangan yang hasilnya selalu tetap
saat suhu 0 oC yaitu 0,75 V dan nilai maksimal VA
saat suhu 120 oC yaitu 0,89 V, maka didapatkan
range ΔV yaitu VA dikurangi VB adalah 0 – 0,14V.

Gambar 7Skematik Rangkaian Pengkondisi
Sinyal Sensor Suhu PT 100
Karena tegangan keluaran dari jembatan
wheatstone terlalu kecil yaitu dalam orde mili volt
(mV), maka dikuatkan dengan IC INA 125 yang
berfungsi sebagai pengkondisidan penguat sinyal
yang menghasilkan tegangan penguatan yang
sesuai denganrange yang menjadi input kontroler
PLC.Di dalam datasheet INA 125 untuk
memperoleh penguatan yang dibutuhkan dengan
menggunakan rumus. [7]
60k
Gain = 4 + R
(2)
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Gambar 8Posisi Mekanis Sensor Optocoupler
Gambar 8 merupakan posisi sensor optocoupler
yang diletakkan secara mekanis. Pada sensor ini
terdapat transmitter yaitu LED dan receiver yaitu
phototransistor yang terletak pada satu tempat
(dalam satu sensor) dan berhadapan. Diantara LED
dan phototransistor, diletakkan sebuah piringan
berlubang yang terdiri atas bagian yang tembus
cahaya bertanda dalam keadaan logika 1 dan
bagian yang tidak tembus cahaya bertanda dalam
keadaan logika 0. Kemudian akan diterima/diubah
menjadi pulsa dan menghasilkan tegangan.
Semakin banyak lubang, maka semakin sering
sensor optocoupler akan menghasilkan pulsa high
sehingga derajat putaran motor semakin rinci.

Gambar 9Skematik Rangkaian Sensor
Optocoupler
E. Perancangan Motor DC
Motor DC yang digunakan adalah motor DC
Gear Box 12 Volt. Motor DC ini digunakan
sebagai penggerak valve untuk menyuplai uap
masuk ke dalam steamer seperti pada desain motor
Gambar 10.

G

Penguatan yang dibutuhkan yaitu sebesar 50X
sehingga didapatkan nilai RG sebesar 1304 ohm.
Jadi, hasil output tegangan yang mulanya berorde
mV setelah diberi penguaan 50x akan
menghasilkan tegangan input yang dibutuhkan
kontroler PLC.

D. Perancangan Rangkaian Sensor Optocoupler
Sensor optocoupler digunakan untuk membaca
RPM motor dengan menghasilkan tegangan
variabel. Dalam sistem ini, sensor optocoupler
berfungsi sebagai pembaca lubang pada piringan
berlubang. Sensor optocoupler ini berfungsi untuk
memberikan feedback ke motor DC melalui
pembacaan lubang pada piringan yang diatur
seperti motor servo, yaitu untuk mengatur
kecepatan dan derajat putaran.

Gambar 10 Perancangan Valve Menggunakan
Motor DC
Untuk tegangan motor DC diberikan tegangan 5
Volt. Driver motor DC ini menggunakan rangkaian
dengan relay 24VDC. Relay tersebut berfungsi
sebagai pemutus aliran listrik yang masuk pada
motor, sehingga motor dapat berjalan dan berhenti
sesuai dengan perintah kontroler PLC yang
diteruskan ke driver relay tersebut. Digunakan 2
buah relay sebagai pengatur yang dapat mengubah
arah (direction) gerak motor DC. Arah putaran
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motor dibuat dapat berputar clockwise dan counterclockwise agar dapat membuka dan menutup sesuai
dengan kebutuhan dari suplai uap ke dalam
steamer secara otomatis.
F. Perancangan Kontrol PID (Proportional,
Integral, Derivative)
Jika plant minimal tidak mengandung unsur
integrator ataupun pole-pole kompleks, reaksi
sistem akan berbentuk S. Kurva berbentuk-s
mempunyai dua konstanta, waktu mati (dead time)
L dan waktu tunda T seperti pada Gambar 11.

Gambar 11Kurva Respons berbentuk S
Penyetelan parameter PID didasarkan perolehan
kedua konstanta itu. Zeigler dan Nichols
melakukan
eksperimen
dan
menyarankan
parameter penyetelan nilai Kp, Ti, dan Td dengan
didasarkan pada kedua parameter tersebut. Tabel 1
merupakan rumusan penyetelan parameter PID
berdasarkan cara kurva reaksi.
Tabel 1 Penyetelan Parameter PID
Tipe
Kp
Ti
Td
Kontroler
P
T/L
~
0
PI
0,9 T/L
L/0.3
0
PID
1,2 T/L
2L
0,5L
Untuk mendapatkan nilai Kp, Ki, dan Kd yang
sesuai yang pertama dengan mendapatkan respon
sistem pada loop inner secondary.

Gambar 12 Rsepon Boiler (Inner Secondary)
Menurut Gambar 12 didapatkan T sebesar
1.680 s, sedangkan L sebesar 300 s. Dari hasil
yang didapatkan dari respon dapat dihitung nilai
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Kp sebesar 6,72 dan nilai Ti didapatkan nilai Ti
sebesar 600 s, sedangakan nilai Td sebesar 150s.
Namun nilai parameter tersebut masih belum
menghasilkan respon yang cukup baik, sehingga
pada plant nilai tersebut disesuaikan dengan
kebutuhan plant menjadi nilainya Kp=5, Ti=300s,
dan Td= 90s. Setelah paramter PID pada (inner
secondary) diimplementasikan diperoleh kurva
respon pada outer primary seperti Gambar 13.

Gambar 13 Respon Steamer (Outer Primary)
Menurut Gambar 13 didapatkan T sebesar
2.100 s, sedangkan L sebesar 190 s. Dari hasil
yang didapatkan dari respon dapat dihitung nilai
Kp sebesar 13,2 dan nilai Ti sebesar 380 s,
sedangakan nilai Td sebesar 95 s. Sehingga fungsi
alih parameter kontrol PID plant didapatkan nilai
Kp=13,2, Ki=0,035 dan Kd=1.254 nilai tersebut
yang menjadi parameter kontrol PID yang pertama
(inner secondary) didalam PLC.
IV. HASIL PENGUJIAN DAN ANALISA
Pengujian dan analisa dilakukan untuk
menganalisa apakah sistem yang telah dibuat telah
bekerja sesuai dengan perancangan yang
diharapkan.

G. Pengujian Sensor Suhu PT100
Pengujian dengan membandingkan hasil
pembacaan suhu yang ditampilkan pada HMI
dengan alat ukur termometer yang bertujuan untuk
mengetahui besarnya nilai error berdasarkan
kenaikan suhu setiap 10oC. Seperti ditunjukan pada
Tabel 2 dan Gambar 14 untuk grafik hasil
pengujian.
Tabel 2Hasil Pengujian Sensor Suhu
No Pada HMI Termometer Error
( oC)
( oC)
(%)
1
30
30
0
2
40
41
2,44
3
50
50
0
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4
5
6
7
8
9

60
70
80
90
100
110

59
71
81
90
100
109

1,7
1,4
1,23
0
0
0,91
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110

141
,9

140
,3

143
,5

144,
4

144,
1

144
,1

0,8
98

Gambar 15Hubungan Antara Resistansi Ukur dan
Datasheet dengan Suhu
Gambar 14Grafik Pengujian Sensor Suhu
Termometer dengan HMI
Error dari hasil pengujian ini tidak cukup besar,
memiliki rata-rata error sebesar 0,85%.
Disimpulkan bahwa pengujian saat kalibrasi sensor
suhu PT 100 dengan menggunakan termometer
dengan dibandingkan hasil pengolahan kontroler
yang telah ditampilkan pada HMI cukup akurat
dan presisi sehingga mampu menghasilkan kinerja
yang baik.
Juga dilakukan pengujian sensor suhu dengan
membandingkan hasil pengukuran resistansi dari
sensor PT00 dengan data yang ada pada datasheet
seperti pada Tabel 3 dan ditunjukkan dengan grafik
pada Gambar 15.
Tabel 3Hasil Pengukuran Resistansi Sensor
Suhu PT100
Su
Pengukuran Sensor Suhu
Dat Err
hu
PT100 (Ω)
aor
(oC
Pengukuran Keshe (%
)
et
)
1
2
3
4
5
30 113 112 112 113, 113, 113 0,4
,5
,6
,9
1
3
,6
58
40 116 116 116 117, 116, 117 0,6
,3
,9
,9
2
2
,4
16
50 118 120 120 119, 120, 121 1,1
,6
,5
,6
4
7
,3
11
60 122 123 123 124, 124, 125 0,9
,5
,7
,8
7
9
,1
35
70 128 128 128 128, 128, 128 0,4
,1
,3
,7
4
3
,9
49
80 131 131 133 129, 132, 132 0,9
,1
,9
,1
7
1
,8
11
90 134 136 135 134, 136, 136 0,6
,6
,9
,5
9
8
,6
00
100 138 140 140 141
140, 140 0,0
,7
,8
89
,3
73

Error dari hasil pengujian ini tidak cukup besar
karena didapatkan error maksimal sebesar 1,11%
dan error minimal sebesar 0,073%. Sedangkan
rata-rata error sebesar 0,67%. Dengan hasil ratarata error tersebut dapat disimpulkan bahwa sensor
suhu PT 100cukup akurat dan presisi sehingga
mampu menghasilkan kinerja yang baik.
H. Pengujian Rangkaian Pengkondisi Sinyal
Sensor Suhu PT 100
Pengujian bertujuan untuk mengetahui sinyal
keluaran dari rangkaian pengkondisi sinyal setelah
diberi penguatan dengan rangkaian sebelum diberi
penguatan. Nilai sebelum penguatan merupakan
input bagi rangkaian pengkondisi sinyal sensor
suhu PT 100. PT 100 ini juga dikoneksikan ke
kontroler sehingga akan mengetahui perbandingan
antara output dengan data yang diolah oleh
kontroler.
Tabel 4Hasil Pengujian Rangkaian Pengkondisi
Sinyal
No Suhu
Vin
Vout
Analog
(oC) Pengukura Pengukura
Input
n(Volt)
n (Volt)
(Hexa)
1
30
0,051
2,29
0260
2
40
0,071
2,87
0301
3
50
0,075
3,52
03D8
4
60
0,087
3,92
0476
5
70
0,098
4,5
058E
6
80
0,113
5,13
05F4
7
90
0,125
5,7
0658
8
100
0,132
6,1
06F8
9
110
0,136
6,52
0764
Sesuai dengan hasil pengujian pada Tabel 4
tegangan output dari sensor suhu RTD PT 100
mampu memberikan kinerja yang cukup optimal,
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karena memiliki range antara 2,015 – 6,46.
Sehingga output sensor suhu RTD PT 100 dapat
memenuhi kebutuhan kontroler PLC dimana
kebutuhan analog input di setting pada range 0-10
Volt.
I. Pengujian Motor DC
Pengujian motor DC dilakukan untuk
mengetahui kinerja motor sebagai valve. Motor
DC ini digunakan untuk memutar valve ke kanan
dan ke kiri. Motor DC disambungkan dengan relay
dan dikontrol dengan PLC, seperti pada Tabel 5
berikut ini.
Tabel 5Pengujian Motor DC
No
Keadaan
Motor
1
Logika “1”
Motor ON
2
Logika “0”
Motor OFF
3
Relay 1 aktif
Motor Putar
Kanan
4
Relay 2 aktif
Motor Putar
Kiri
Pada pengujian ditunjukkan bahwa Motor DC
berputar sesuai dengan kriteria yang ditentukan.
Dan juga dilakukan pengujian besar putaran motor
sesuai dengan bukaan valve sesuai dengan pulse
yang dikirimkan dari kontroller PLC. Yang dibuat
seperti motor servo, ditunjukkan pada Tabel 6.
Tabel 6Posisi Motor berdasarkan pulse PLC
Pulse
Posisi Motor
PLC
DC (%)
0
0
10
10
20
20
30
30
40
40
50
50
60
60
70
70
80
80
90
90
100
100
Dari pengujian posisi motor DC diatas dapat
disimpulkan bahwa pemberian pulsa dari PLC
yaitu merupakan pembacaan dari optocoupler
sebanding dengan bukaan valve atau posisi motor
DC.
J. Pengujian Optocoupler
Pengujian optocoupler dilakukan dengan
mengukur tegangan keluaran optocoupler setelah
diberi logika dari PLC. Pada rangkaian
optocoupler ditambahkan sebuah transistor BD139
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untuk menguatkan tegangan keluaran. Pada Tabel
7 ditunjukkan hasil pengujian optocoupler.
Tabel 7Hasil Pengujian Optocoupler
Logika
Kondisi
Tegangan
LED
Keluar
Logika “0”
Mati
0 Volt
Logika “1”
Menyala
23,97 Volt
Dari hasil pengujian Tabel 8 ditunjukkan bahwa
jika sensor optocoupler terhalang oleh lubang
maka berlogika ‘0’ dan kondisi led mati dengan
tegangan keluaran sebesar 0 volt dan jika tidak
terhalang oleh lubang maka berlogika ‘1’ dan
kondisi led menyala dengan tegangan keluaran
sebesar 23,98 Volt.
K. Pengujian Cascade Control
Pada pengujian kontrol PID ini mengacu pada
perancangan PID Ziegler-Nichols untuk mencapai
setpoint suhu sebesar 100oC. Pada pengujian
cascade control ini dilakukan dengan melihat
respon tuning PID pada tiap blok PID mulai dari
inner secondary dan selanjutnya outer secondary,
dari hasil perhitungan parameter PID yang telah
dilakukan diimplementasikan ke dalam plant. Pada
saat awal dicari nilai parameter pada PID yang
pertama yaitu inner secondary loop dengan
parameter kontroler Kp = 6.72 , Ti= 600 ,dan Td =
150yang ditunjukkan pada Gambar 16.

Gambar 16 Respon Boiler dengan dengan Kp=5,
Ti= 360 dan Td=90
Gambar16menunjukkanbahwapadasaatnilaikont
rolerKp = 5 , Ti= 360 ,dan Td = 90,
dapatmembentukkurvarespon
yang
memilikiperformaresponsesuaipadatabel8.
Tabel 8 Performa PID pada Boiler
No.
Performa Respon
Hasil
1.
Delay Time
1030 s
2.
Rise Time
3390s
3.
Settling Time
3570 s
4.
Error Steady State
1%
5.
Osilasi output PID
-
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Sedangkan didapatkan nilai parameter pada PID
yang pertama yaitu inner secondary loop dengan
parameter kontroler Kp = 13,2 , Ti = 380 s ,dan Td
=95
s
setelah
parameter
tersebut
diimplementasikan ke dalam plant maka respon
ditunjukkan pada Gambar 17.

Gambar 17 Respon Steamer dengan Kp = 13,2 ,
Ti = 380 s ,dan Td =95 s
Gambar17
menunjukkanbahwapadasaatnilaikontrolerKp
=
13,2 , Ti = 380 s ,dan Td =95 s,
dapatmembentukkurvarespon
yang
memilikiperformaresponsesuaipadatabel9.
Tabel 9 Performa PID padaSteamer
No. Performa Respon
Hasil
1.
Delay Time
1100 s
2.
Rise Time
2480 s
3.
Settling Time
2520 s
4.
Error Steady State
1%
5.
Osilasi output PID
Pada implementasi cascade control dengan
parameter diatas yaitu pada sistem steamer (outer
primary) proses untuk mencapai nilai setpoint
masih cukup lama, sehingga pada sistem steamer
baglog dibutuhkan parameter yang tepat, maka
pada implementasi membutuhkan penyesuaian
dengan merubah nilai Kp=1, Ti=250s, dan Td=50s.
Hasil kurva respon ditunjukan pada Gambar 18

Gambar 18 Respon Steamer Kp=1, Ti=250s,
dan Td=50s
Gambar18
menunjukkanbahwapadasaatnilaikontrolerKp=1,
Ti=250s, dan Td=50s,
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dapatmembentukkurvarespon yang
memilikiperformaresponsesuaipadaTabel10.
Tabel 10 Performa PID Steamer
No.
Performa Respon
Hasil
1.
Delay Time
1510 s
2.
Rise Time
1950 s
3.
Settling Time
2130 s
4.
Error Steady State
1%
5.
Osilasi output PID
Dari penggunaan cascade control ini dapat
mempengaruhi plant utama yaitu steamer. Karena
dapat dilihat respon dari plant kontroller utama
yaitu steamer bergantung dari plant sebelumnya
yaitu boiler. Dan juga dapat dilihat pada saat plant
ini dioperasikan tanpa menggunakan PID, masih
menghasilkan respon yang agak lama. Sehingga
dengan menggunakan metode kontrol PID yang
dibuat secara cascade, dihasilkan respon yang
cukup baik karena waktu dalam steamer tidak
membutuhkan waktu yang lama dan sesuai dengan
kebutuhan dari baglog.
V. PENUTUP
Berdasarkan hasil dari pengujian dan analisa
pada pengaturan suhu steamer baglog dengan
cascde control menggunakan kontroler PLC dan
HMI, maka dapat dibuat beberapa kesimpulan
seperti berikut ini:
1. Pada pengujian sensor suhu, suhu yang
ditampilkan dalam HMI dan suhu
pengukuran
dengan
termometer
menunjukkan rata-rata error sebesar 0,85%.
Dari error ini menunjukkan sensor suhu
cukup akurat dan presisi sehingga mampu
menghasilkan kinerja yang baik. Pada
rangkaian pengkondisi sinyal tegangan
output
dari sensor suhu mampu
memberikan kinerja yang cukup optimal,
karena memiliki range antara 2,29 – 6,52
dan dapat diolah oleh kontroller PLC.
2. Pada cascade control menggunakan metode
PID yang dikontrol menggunakan PLC,
dimana hasil pada inner secondary yang
diimplementasikan Kp=5, Ti= 360 dan
Td=90 sehingga memiliki performa kontrol
Delay time= 1030 detik, Rise time= 3390
detik, Settling time= 3570 detik, Error
steady state=1% dan parameter PID pada
outer primary yaitu Kp=1, Ti=250s, dan
Td=50sdan yang mampu memberikan
kestabilan pada sistem kontrol suhu steamer
untuk mencapai set point dan memiliki
performa kontrolDelay time= 1510 detik,
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Rise time= 1950 detik, Settling time=2130 ,
Error steady state= 1%.
3. Pada HMI berdasarkan hasil pengujian
terdapat interval waktu pada respon output
terhadap input. Rata-rata interval waktu
pada pengujian start button pada HMI yaitu
0,32 second.
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