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Implementasi Sistem Kontrol PID pada Proses
Reverse Osmosis Pengolahan Air Laut Berbasis DCS
Annisa Maulidia Damayanti, Muhamad Rifa’i, Tarmukan

Abstrak—Pengaturan kecepatan motor dalam
proses reverse osmosis sangat dibutuhkan, hal ini
dikarenakan proses penyaringan dalam membran
reverse osmosis membutuhkan tekanan yang sesuai
dengan kemampuan membran. Selain itu juga
dibutuhkan
kontrol
ketinggian
air
untuk
mengotomatisasi tangki yang telah penuh dan
mempertahankan ketinggian air.
Solusi untuk mengurangi permasalahan
diatas yaitu menggunakan DCS yang berfungsi
untuk memonitor dan mengontrol plant dari jarak
jauh, Dan metode kontrol yang cocok digunakan
pada DCS adalah metode kontrol PID ZieglerNichols. Sehingga dalam penelitian ini penulis
merancang mini plant kontrol ketinggian air dan
tekanan dengan menggunakan metode PID ZieglerNichols yang diimplementasikan pada DCS-PCS7.
Sensor yang digunakan untuk mendeteksi ketinggian
air adalah sensor HC-SR04, untuk sensor tekanan
dengan menggunakan pressure transmitter.
Dengan menerapkan kontrol PID diperoleh
parameter pada kontrol ketinggian air sebesar
Kp=134.4, Ti=0 dan Td=1 menghasilkan bahwa
sistem kontrol ketinggian air mampu menstabilkan
ketinggian air di set point yang memiliki waktu
untuk mencapai set point 120detik dan error steady
state=0.94% tanpa gangguan.Untuk Kontrol tekanan
air sebesarKp=3, Ti=0 dan Td=1.375dan memiliki
performa kontrol Delay time=4s, Rise time=7s,
Settling time=25s, Osilasi output PID rendah, Error
steady state = 1.03% tanpa gangguan.

Terdapat dua cara untukmendapatkan air yang layak
konsumsi pada daerah pesisir pantai yaitu dengan
proses Reverse Osmosis dan proses destilasi. Proses
Reverse Osmosis merupakan proses penyaringan,
sedangkan proses destilasi merupakan proses
penyulingan dengan cara penguapan yang dilakukan
secara manual.
Dari kedua pernyataan diatas dapat disimpulkan
bahwa proses Reverse Osmosis lebih unggul dalam hal
produktivitas, waktu yang dibutuhkan, dan tingkat
higienitas yang lebih tinggi dari pada proses destilasi.
II. DCS-PCS7
DCS-PCS7 merupakan salah satu kontroler buatan
Jerman yang didesain berbentuk modular, sehingga
penggunaannya dapat membangun suatu sistem dengan
mengkombinasikan komponen atau susunan modul.
DCS-PCS7 mampu mengontrol berbagai otomasi dalam
bentuk aplikasi dan memiliki kemampuan interface
yang terpadu sehingga membuat kontroler ini mampu
mengontrol proses yang ideal untuk tugas yang lebih
besar seperti koordinasi seluruh sistem[1].

Kata Kunci— DCS, PID Ziegler-Nichols, Reverse
Osmosis, Sensor HC-SR04, Pressure Transmitter
I. PENDAHULUAN

K

ekurangan air bersih merupakan hal yang sangat
serius untuk dicarikan solusi yaitu dengan
memanfaatkan air laut yang tersedia agar dapat
diolah menjadi air bersih.

Gambar 1DCS-PCS7
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Pemrograman pada DCS-PCS7 menggunakan
software SIMATIC MANAGER dan dilakukan dengan
dua cara pemrograman yang masing-masing memiliki
fungsi tertentu untuk menjalankan sebuah plant. Cara
tersebut dengan menggunakan pemrograman sebagai
berikut:
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1. CFC (Continuous Function Chart)merupakan
program yang menjalankan plant dengan proses
kontiyu, program CFC ini menggunakan bahasa
pemrograman Function Block Diagram.

Gambar 4Set Koneksi PG/PC

ambar 2 Contoh program CFC

G

2. SFC (Sequential Function Chart) merupakan sebuah
sistem kontrol sekuensial yang terpisah dan
berfungsi untuk mengeksekusi dari satu keadaan ke
keadaan selanjutnya secara berurutan dengan kondisi
program yang telah dibuat. Di dalam SFC ini juga
digunakan sebagai monitoring serta kontrol.

DCS-PCS7 akan dikoneksikan dengan sensor
ultrasonik sebagai input dan dan motor pompa DC
sebagai output. Sensor ultrasonik digunakan untuk
mendeteksi ketinggian air. Sinyal ultrasonik yang
dibangkitkan akan dipancarkan dari transmitter
ultrasonik. Ketika sinyal mengenai benda penghalang,
maka sinyal ini dipantulkan, dan diterima oleh receiver
ultrasonik. Sinyal yang diterima oleh rangkaian receiver
dikirimkan ke rangkaian mikrokontroler untuk
selanjutnya diolah untuk dihitung jarak terhadap benda
di depannya(bidang pantul). Pada plan ini menggunakan
sensor ultrasonic HC-SR04.

Gambar 5 Sensor Ultrasonik[2]

Gambar 3 Contoh program SFC
2.1 Koneksi PG/PC Jaringan DCS-PCS7
DCS-PCS7 menggunakan koneksi dua kabel yang
digunakan untuk mengkomunikasikan antara perangkat
komputer dengan perangkat DCS-PCS7 dan ET200.
Dua kabel tersebut adalah Ethernet dan Profibus.
Ethernet digunakan pada bagian jaringan plant bus dan
Profibus DP berbasis RS 485 digunakan pada jaringan
Profibus DP fieldbus.

Pressure Transmitter merupakan sensor pendeteksi
tekanan yang menghasilkan output berupa tegangan DC
1 sampai 5 volt. Sensor ini memiliki tingkat keakurasian
yang tinggi jika menggunakan kontroler yang mampu
menerima sinyal berupa tegangan DC 1~5 v seperti
mikrokontroler Arduino. Pada sistem ini sensor yang
digunakan yaitu pressure transmitter g1-1/4-12bDC5v.Prinsip kerja dari sensor ini adalah dengan cara
mengubah tegangan mekanis menjadi sinyal listrik.

Gambar 6Pressure Transmitter[3]
Pompa
Motor
DC
Diafragma
12VDCmerupakanjenis pompa yang bekerja bolak-balik
untuk menghisap masuk dan mendorong keluar air
dalam ruang pompa dan terdapat katup di saluran masuk
dan keluarnya untuk menjaga arah aliran air agar masuk
dan keluar sesuai dengan salurannya masing-masing[4].
Pergerakan diafragma akan menghasilkan daya hisap
saat bergerak mundur untuk menghisap air masuk dan
daya
tekan
saat
bergerak
maju
untuk
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mendorong air keluar. Digunakan pompa dengan jenis
difragma ini dikarenakan pompa tipe ini tidak mudah
rusak jika terkena lumpur maupun pasir.

Gambar 7 Motor pompa DC Diafragma[5]

III. METODE PENELITIAN
3.1 Diagram Blok
Gambar di bawah ini merupakan diagram blok dari
perancangan sistem.

Gambar 8 Diagram blok
3.2 Perancangan Mekanik

Gambar 9 Perancangan Mekanik 3D
Pada perancangan
mekanik
yaitu
dengan
menggunakan tangki berbahan akrilik dengan tebal
2mm, dengan ukuran tangki 1 panjang 50x40x40,
sedangkan tangki 2 dan tangki 3 memiliki ukuran
25x25x40. Ukuran tangki dibuat tidak sama hal ini
dikarenakan pada tangki 1 merupakan air yang
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terkontaminasi atau air laut asli yang akan masuk ke
dalam tangki 2 dan tangki 3 setelah melewati beberapa
proses. Pada tangki 2 merupakan tangki yang berisi air
yang sudah melalui proses filtrasi dengan melewati
sediment 5 micron, sediment 1 micron, dan GAC atau
Granular Active Carbon, sedangkan pada tangki 3
merupakan air yang dapat digunakan, karena sudah
melewati membran reverse osmosis.
3.3 Perancangan Kontrol Ketinggian Air
Pada plant ini sensor berfungsi sebagai kontrol
ketinggian air pada tangki2 dan tangki 3. Tinggi tangki
adalah 40cm, sehingga sensor ini nantinya juga akan
membaca ketinggian maksimal 40cm. Jadi digunakan
sebuah sensor ultrasonik dengan tipe HC-SR04
(2~400cm) karena sensor ini bisa digunakan untuk
mengukur ketinggian air dengan memantulkan
gelombang ultrasonik dari transmitter-nya dan akan
diterima oleh receiver-nya. Output dari sensor adalah
5VDC, sedangkan input yang dibutuhkan oleh kontroler
DCS-PCS7 adalah tegangan sebesar 1~5VDC. Agar
terbaca oleh kontroler berupa tegangan 1~5VDC maka
sensor ultrasonik akan ditambah dengan program
pengkondisi sinyal pada pemrograman arduino UNO.
Di dalam program arduino ini juga sudah diatur dengan
range 1~5VDC sehingga sudah sesuai dengan fitur yang
dimiliki oleh kontroler yang mampu mengeluarkan
tegangan dengan range 1~5VDC. Dan diberi batasan
ketinggian sesuai dengan perancangan plant sebesar
2~36cm Sehingga pada pembacaan pada saat low atau
2cm akan keluar sinyal berupa tegangan 1VDC, dan
pada saat pembacaan sensor dalam keadaan high akan
keluar tegangan sebesar 5VDC.
3.4 Perancangan Kontrol Tekanan Air
Pada perancangan sensor tekanan ini menggunakan
pressure transmitter type G1-1/4-12B-DC5V, sensor
pendeteksi tekanan ini memiliki output berupa tegangan
0.5~4.5VDC. Pressure transmitter ini memiliki range
pengukuran 1~12Bar atau setara dengan 14.5~174Psi.
Pada plant, sensor ini berfungsi sebagai pembaca
tekanan yang akan masuk ke dalam membran reverse
osmosis dengan daya tekan yang sesuai dengan
kebutuhan membran yaitu 40~50Psi.
Agar terbaca oleh kontroler berupa tegangan
1~5VDC maka sensor pressure akan ditambah dengan
program pengkondisi sinyal pada pemrograman arduino
UNO. Di dalam program arduino ini juga sudah diatur
dengan range 1~5VDC sehingga sudah sesuai dengan
fitur yang dimiliki oleh kontroler yang mampu
mengeluarkan tegangan dengan range 1~5VDC. Dan
juga mengatur pembacaan sensor. Plant akan membaca
tekanan dari 0Psi hingga 100Psi. Sehingga dilakukan
pemrograman yang sesuai dengan plant di arduino UNO,
sehingga pada saat tekanan menunjukkan 0Psi maka
output sensor sebesar 1VDC. Dan pada saat sensor
membaca tekanan sebesar 100Psi atau pembacaan
maksimal maka tegangan output sensor akan
menunjukkan 5VDC.
3.5 Perancangan Program DCS-PCS7
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Dalam perancangan program pada DCS_PCS7 yang
pertama kali dilakukan adalah pengenalan hardware.
Konfigurasi hardware dilakukan pada komputer yang
digunakan sebagai operator station (OS). Pembuatan
koneksi jaringan pada OS ini dilakukan sebagai
komunikasi anatra Programmable Logic Control (DCS)
dan engineering system (ES) sehingga data dapat
download dari ES ke DCS. Dalam skripsi ini OS dan ES
menggunakan komputer yang sama dan OS
menggunakan koneksi yang sama ke DCS[5].
Gambar 12CFC PID Tekanan Air
Program SFC dibuat untuk menjalankan sistem
otomatis yaitu by passyang akan aktif ketika plan
dimulai.

Gambar 10 Konfigurasi hardware
Program yang digunakan pada DCS-PCS7 adalah
program CFC dengan menggunakan bahasa Function
BlockDiagram, SFC untuk menjalankan sistem.
Di dalam program CFC terdapat kontrol PID yang
merupakan program utama dari sistem kontrol
ketinggian air yang berguna untuk menstabilkan set
point yang sudah ditentukan baik ketika sistem tanpa
gangguan ataupun dengan gangguan yang berupa
membuka kran air. Sinyal yang digunakan adalah sinyal
analog.

Gambar 13 Program SFC
3.6 Perancangan Kontrol PID Level

L

T

Gambar 14 Kurva Respon PID Level

Gambar 11CFC PID Ketinggian Air

Gambar kurva respon diatas terdapat tiga garis
dengan warna yang berbeda dan memiliki fungsi yang
berbeda. Warna biru merupakan nilai set point,
sedangkan warna hijau adalah nilai pembacaan dari
sensor ultrasonik dan warna orange adalah output dari
kontrol PID. Berdasarkan kurva respon diatas pula maka
dapat ditentukan nilai L dan T.
Setelah mendapatkan kurva respon langkah
selanjutnya yaitu menghitung nilai Kp, Ti dan Td sesuai
dengan aturan metode grafik respon kurva reaksi Orde 1
Ziegler-Nichols. Pada respon kurva reaksi terdapat dua
parameter yaitu L dan T, dimana L merupakan
merupakan delay time dan T merupakan rise time.
Untuk menghitung nilai Kp, Ti, dan Td digunakan
parameter orde 1 seperti pada tabel berikut ini:
Tabel 1Parameter PID dengan Metode Kurva Reaksi
Orde 1Ziegler-Nichols
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Kontroler

Kp

Ti

Td

P

T/L

~

0

PI

0,9 T/L

L/0.3

0

PID

1,2 T/L

2L

0,5L

Sehingga nilai PID dari
didapatkan seperti berikut ini :
沸
沸
ݐ沸
沸

݁ݐ
ර
沸
ຐh

沸

沸

ຐ

沸

ݐ沸

݁ݐ
ຐh

沸

沸

沸

ຐ

沸
͵ ຐ

kontrol

沸

ketinggian

͵ ຐ

沸 ͵͵ຐර

ݐ
沸
沸 ͵ ຐ
沸 ͵ ຐ
Hasil dari perhitungan dari tabel paramater PID
dengan metode kurva reaksiZiegler-Nichols pada sistem
kontrol PID level diperoleh nilai Kp = 134.4, Ki = 33.6
dan Kd = 134.4. Dalam pengaplikasian di DCS-PCS7
yang digunakan untuk parameter PID adalah Kp, Ti dan
Td karena pada program function block parameter
tersebut untuk kontrol PIDnya. Nilai parameter Ti dan
Td memiliki persamaan sebagai berikut:
͵ ຐ
沸
沸
ݐ沸
͵͵ຐර
ݐ
͵ ຐ
沸
沸
沸
රຐ රර吠 ͵ ຐ
Dimana,
ݐ沸 ݁ ݁ ݁ ݐ
沸 ݐrr݁ ݁ ݐ䁛 ݁ ݐ
Sehingga sesuai dari persamaan diatas untuk
parameter PID yang akan digunakan pada CFC DCSPCS7 adalah Kp=134.4, Ti=4 dan Td=1, maka peran
dari kontroler ini dapat diterapkan dalam program
formulasi pada DCS-PCS7.
3.7 Perancangan Kontrol PID Pressure
瓠

Gambar 15 Kurva Respon PID Pressure
Gambar kurva respon diatas terdapat tiga garis
dengan warna yang berbeda. Warna biru merupakan
nilai set point, sedangkan warna hijau adalah nilai
pembacaan dari sensor ultrasonik dan warna orange
adalah output dari kontrol PID. Berdasarkan kurva
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respon diatas pula maka dapat ditentukan nilai
.
Selanjutnya yaitu menghitung nilai Kp, Ti dan Td sesuai
dengan aturan metode osilasi orde 2 Ziegler-Nichols.
Yang terdapat dua parameter yaitu
yang merupakan
nilai tertinggi dari osilasidan
merupakan waktu
osilasi dalam satu periode. Nilai Kcr adalah nilai yang
timbul akibat diberikannya nilai Kp. Berikut ini
merupakan parameter PID dengan metode osilasi orde 2
Ziegler-Nichols:
Tabel 2 Parameter PID dengan Metode Osilasi Orde 2
Ziegler-Nichols
Kontroler

Kp

Ti

Td

P

0.5 Kcr

~

0

PI

0.45 Kcr

1/1.2 Pcr

0

PID

0.6 Kcr

0.5 Pcr 0,125 Pcr

Sehingga nilai PID kontrol ketinggian akan
diketahui seperti berikut:
沸 ຐ ݁ݐ
沸 吠
沸
݁ݐ
沸 ຐර
沸 ຐර
ຐ 沸 ຐ䁐
 ݐ沸 ຐh
沸 ຐh
沸 hຐh
沸 ຐ h
沸 ຐ h
沸 ຐ͵䁐h
Nilai Ki dan Kd didapatkan dengan menggunakan
perhitungan sebagai berikut:
ຐ䁐
ݐ沸
沸
沸 ຐ ͵
hຐh
ݐ
沸
沸 ຐ䁐
ຐ͵䁐h 沸 ຐ吠吠
Hasil dari perhitungan dari tabel paramater PID
dengan metode kurva reaksiZiegler-Nichols pada sistem
kontrol PID pressure diperoleh nilai Kp = 0.72, Ki =
0.13 dan Kd = 0.99. Dalam pengaplikasian di DCSPCS7 yang digunakan untuk parameter PID adalah Kp,
Ti dan Td karena pada program function block
parameter tersebut untuk kontrol PIDnya. Nilai
parameter Ti dan Td memiliki persamaan sebagai
berikut:
ຐ䁐
ݐ沸
沸
沸 hຐh͵
ݐ
ຐ ͵
ຐ吠吠
沸
沸
沸 ຐ͵䁐h
ຐ䁐
Dimana,
ݐ沸 ݁ ݁ ݁ ݐ
沸 ݐrr݁ ݁ ݐ䁛 ݁ ݐ
Sehingga sesuai dari persamaan diatas untuk
parameter PID yang akan digunakan pada CFC DCSPCS7 adalah Kp=0.72, Ti=5.53 dan Td=1.375, maka
peran dari kontroler ini dapat diterapkan dalam program
formulasi pada DCS-PCS7.
IV. PENGUJIAN DAN ANALISA
4.1 Pengujian dan Analisa Sensor Ultrasonik
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Pengujian pada sensor ultrasonik ini bertujuan untuk
mengetahui output sinyal dari sensor tersebut saat dalam
pengukuran berlangsung. Peralatan yang digunakan
untuk pengujian yaitu kontroler DCS-PCS7, power
supply, multimeter digital, dan sensor ultrasonik. Pada
pengujian ini sensor ultrasonik 1 dan sensor ultrasonik 2
akan dijadikan satu, hal ini dikarenakan tipe dan
karakteristik dari sensor ultrasonik adalah sama.
Pengujian sensor ini juga mengacu pada skala per cm
penggaris dari 2~36 cm. Gambar di bawah ini
merupakan cara pengujian sensor ultrasonik:

Gambar 16 Cara Pengujian Sensor Ultrasonik
Pengujian sensor ultrasonik dilakukan dengan cara
mengukur air didalam tangki dan sinyal pada pin 23, 24.
Pengecekan sinyal menggunakan multimeter digital
dengan skala tegangan. Sensor ultrasonik dipasang
ditutup tangki sehingga berada di atas. Sebelum
melakukan pengukuran, sensor harus di-setting jarak
maksimal dan minimal agar bisa mengukur air sesuai
kebutuhan. Untuk jarak minimal dari sensor adalah 2
cm dan jarak maksimalnya 36 cm. Jika sudah dilakukan
setting maka bisa dikatakan bahwa sensor ini mampu
mengukur air dari 2~36 cm. Pengukuran dimulai dari
2cm dan kelipatannya sampai 38cm. Tabel di bawah ini
merupakan hasil pengujian sensor ultrasonik.
Tabel 3 Hasil Pengukuran Sensor Ultrasonik
Jarak Output Sensor
Tegangan
Error (%)
(cm)
(AVO)
Monitor (V)
2
1.128
1.15
2.00
4
1.339
1.36
1.69
6
1.559
1.58
1.45
8
1.766
1.79
1.29
10
1.990
2.01
1.14
12
2.196
2.22
1.04
14
2.402
2.43
0.95
16
2.626
2.65
0.87
18
2.831
2.85
0.81
20
2.943
2.97
0.78
22
3.148
3.17
0.73
24
3.372
3.40
0.68
26
3.577
3.60
0.64
28
3.90
3.92
0.59
30
4.12
4.14
0.56
32
4.21
4.23
0.54
34
4.53
4.55
0.51
36
4.74
4.76
0.48
Sesuai dari tabel hasil pengujian sensor ultrasonik
diatas, sensor ultrasonik mampu memberikan kinerja
yang optimal dan mampu mengeluarkan sinyal output
berupa tegangan dari 1~5VDC. Sehingga output dari
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sensor ultrasonik ini sesuai dengan kebutuhan kontroler
DCS-PCS7 dimana pada analog input di-setting
1~5VDC. Hasil kalibrasi sensor ultrasonik antara jarak
pengukuran sebenarnya pada penggaris 2~36 cm.
Selanjutnya yaitu melihat tegangan dari AVO dan
dari konroler DCS-PCS7, hasil dari tegangan akan
dibandingkan sehingga akan mendapat nilai error.
Dapat dilihat dari tabel bahwa nilai error terkecil adalah
0.48% dan error maksimal adalah 2%. Nilai error
tersebut tidak cukup besar, tidak lebih dari 5% sehingga
dengan memiliki error 2% masih dapat ditoleransi dan
tidak akan mengganggu dari kinerja sistem.
4.2 Pengujian dan Analisa Sensor Tekanan
Pengujian pada sensor tekanan ini bertujuan untuk
mengetahui besarnya tekanan ketika memperoleh supply
tegangan pada range 1~5VDC sesuai dengan tegangan
pada kontroler DCS-PCS7. Peralatan yang digunakan
untuk pengujian yaitu power supply, multimeter digital,
dan motor sebagai pemberi tekanan pada sensor.
Pengujian sensor ini juga mengacu pada skala 0~100Psi.
Sehingga akan mempermudah untuk mengetahui
kepresisian pengukuran sensor pressure. Gambar dan
tabel di bawah ini merupakan cara pengujian dan hasil
pengujian sensor pressure:

Gambar 17 Cara Pengujian Sensor Tekanan
Tabel 4 Hasil Pengujian Sensor Tekanan
Tegangan
Tekanan Tegangan
Error (%)
Supply (V)
(Psi)
AVO(V)
1.00
0
1.04
3.85
1.20
3
1.24
3.23
1.40
14
1.45
3.45
1.60
20
1.67
4.19
1.80
24
1.84
2.17
2.00
31
2.08
3.85
2.20
39
2.26
2.65
2.40
44
2.46
2.44
2.60
42
2.66
2.26
2.80
32
2.86
2.10
3.00
58
3.06
1.96
3.20
43
3.26
1.84
3.40
51
3.46
1.73
3.60
56
3.63
0.83
3.80
63
3.83
0.78
4.00
78
4.03
0.74
4.20
65
4.23
0.71
4.40
77
4.48
1.79
4.60
85
4.64
0.86
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4.80
5.00

93
100

4.89
-

1.84
-

Sesuai dari hasil pengujian pada sensor tekanan
dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara nilai tegangan
supply dan tegangan yang ditunjukkan oleh multimeter,
tegangan dari mutimeter ini nantinya akan masuk ke
input kontroler DCS-PCS7. Selisih dari perbedaan
tersebut dapat dikatakan sebagai nilai error.Nilai error
berkisar antara 0.71% sampai 4.19%.Dapat dilihat
bahwa nilai error tidak lebih dari 5%, jadi tidak
mempengaruhi kinerja dari sistem.
4.3 Pengujian dan Analisa PID Ketinggian
Pada pengujian kontrol PID ini mengacu pada
perancangan PID Ziegler-Nichols untuk mencapai set
point 50 atau pada ketinggian 18 cm. Pada pengujian ini
tidak diberikan gangguan karena untuk mengetahui
respon sistem saat mencapai nilai set point saja.
Kemudian didapatkan nilai parameter kontroler
Kp=134.4, Ti=4 dan Td=1 yang ditunjukkan pada
gambar di bawah ini.

Gambar 18 Kurva Respon Terhadap Set Point dengan
Nilai Kp=134.4,Ti=4 dan Td=1
Gambar diatas menunjukkan bahwa pada saat nilai
kontroler Kp=134.4, Ti=4 dan Td=1 untuk mencapai
setpoin dibutuhkan waktu selama 130 detik, dan
memiliki error steady state sebesar 0.94%. Pada
perencanaan plant dibutuhkan waktu yang cepat untuk
mencapai set point. Sehingga dilakukan hand tuning
untuk mencari waktu tercepat sampai setpoint. Berikut
ini merupakan kurva hasil hand tuning:
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Pada pengujian kontrol PID ini mengacu pada
perancangan PID Ziegler-Nichols untuk mencapai set
point 40 atau pada tekanan 40Psi. Pada pengujian ini
tidak diberikan gangguan karena untuk mengetahui
respon sistem saat mencapai nilai set point saja.
Kemudian didapatkan nilai parameter kontroler
Kp=0.72, Ti=5.53 dan Td=1.375 yang ditunjukkan pada
gambar di bawah ini.

Gambar 20 Kurva Respon Terhadap Set Point dengan
NilaiKp=0.72, Ti=5.53, Td=1.375
Gambar diatas menunjukkan bahwa pada saat nilai
kontroler Kp=0.72, Ti=5.53 dan Td=1.375, dapat
membentuk kurva respon yang memiliki performa
respon sesuai pada tabel berikut ini.
Tabel 5 Performa PID pada Parameter Kontrol Kp=0.72,
Ti=5.53 dan Td=1.375
No.
Performa Respon
Hasil
1.
Delay Time
8 detik
2.
Rise Time
14 detik
3.
Settling Time
38 detik
4.
Error Steady State
14.2 %
5.
Osilasi output PID
ADA
Dengan parameter Kp=0.72, Ti=5.53 dan Td=1.375,
gambar kurva respon terhadap set point menunjukkan
delay time sebesar 8 detik, rise time 14 detik, dan error
steady state yang sebesar 14.2 %. Selain itu grafik
kontrol PID pada saat mencapai set point tidak stabil
dan terus berosilasi sehingga nilai aktual melebihi set
point. Maka pada implementasi membutuhkan
penyesuaian dengan merubah nilai Kp=0.72, Ti=5.53
dan Td=1.375. Hasil kurva respon ditunjukan pada
gambar di bawah ini

Gambar 19 Kurva Respon Terhadap Set Point dengan
Nilai Kp=134.4,Ti=0, Td=1
Hasil dari hand tuning didapatkan nilai Kp=134.4,
Ti=0, Td=1 dan hasil dari pengurangan nilai Td waktu
yang didapat untuk mencapai set point adalah 120 detik,
dan memiliki error steady state sebesar 0.94%.
4.4 Pengujian dan Analisa PID Tekanan

Gambar 21 Kurva Respon Terhadap Set Point dengan
NilaiKp=3, Ti=0, Td=1.6
Pada gambar 21 menunjukkan bahwa pada saat nilai
kontroler Kp=3, Ti=0, Td=1.6, dapat membentuk kurva
respon yang memiliki performa respon sesuai pada tabel
di bawah ini.
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Tabel 6 Performa PID pada Parameter Kontrol Kp=3,
Ti=0, Td=1.6
No.
Performa Respon
Hasil
1.
Delay Time
8 detik
2.
Rise Time
7 detik
3.
Settling Time
25 detik
4.
Error Steady State
1.03 %
5.
Osilasi output PID
ADA (Berkurang)
Dengan parameter Kp=3, Ti=0, Td=1.6, gambar 21
kurva respon terhadap set point menunjukkan bahwa
pada nilai delay time sebesar 8 detik dan rise time 7
detik. Dan persentase error steady state mengalami
penurunan dan menghasilkan error steady state sebesar
1.03 %. Nilai Kp diubah dari nilai dikarenakan 0.72
menjadi 3, hal ini dikarenakan nilai rise time dan delay
sebelumnya terlalu cepat sehingga nilai Kp dinaikkan.
Sedangkan nilai Ti tidak diberikan nilai parameter hal
ini dikarenakan pada saat gambar kurva 4.12 terdapat
nilai Ti=5.53 terjadi osilasi yang melebihi nilai set point.
Hal ini dikarenakan semakin tinggi nilai Ti maka akan
membuat output semakim berosilasi. Sedangkan pada
plant ini nilai aktual sensor tekanan tidak boleh
melebihi batas set point, dikarenakan akan merusak
membran reverse osmosis. Sedangkan pada nilai Td
diberikan nilai parameter 1.6 sehingga mengurangi nilai
error steady state. Sehingga didapatkan nilai error
steady state sebesar 1.03 %, yang tadinya bernilai 3.05
%. Selain itu fungsi dari pengurangan nilai Td ini untuk
membuat respon tetap stabil tidak melebihi set point.
4.5 Monitoring Menggunakan SFC
Pada kontroler DCS-PCS7 monitoring dilakukan
pada bagian SFC. Program SFC ini dibuat untuk
menjalankan otomatis dari seluruh plant. Selain itu
dalam program SFC ini juga dapat mengontrol seluruh
plant. Pada program SFC ini di setiap bagian harus
diberikan tag parameter nilai yang dibutuhkan
sehinggaprogam SFC akan mengeksekusi langkah demi
langkah secara berurutan dari satu keadaan ke keadaan
selanjutnya sesuai dengan kondisi program yang telah
dibuat. Selain itu pemberian tag parameter juga
berfungsi sebagai kontrol pada SFC. Berikut ini
merupakan gambar dari kontrol monitoring seluruh
plant dengan menggunakan SFC.
 Kontrol dan monitoring pada blok START
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Gambar 22 Kontrol dan Monitoring Blok START
Pada gambar 22 terdapat blok START, dimana nilainilai set point maupun nilai PID pada level dan pressure
masih bernilai 0. Sehingga sebelum proses di run tidak
ada perintah pada tag parameter yang berjalan. Ketika
blok START sudah berwarna hijau berarti proses sedang
dilakukan dengan melewati transisi 1 dan akan masuk
ke blok LEVEL sehingga blok akan berwarna hijau
muda
Pada blok TRANSITION 1 merupakan proses
perpindahan antara blok START dan blok LEVEL.
Parameter yang diisikan adalah nilai SP_OP PID level
dan pressure. Parameter SP_OP merupakan parameter
set point. Pada blok TRANSISITION1 parameter SP_OP
bernilai 0 dikarenakan pada blok sebelumnya nilai set
point juga masih 0.
 Kontrol dan monitoring pada blok LEVEL

Gambar 23 Kontrol dan Monitoring Blok LEVEL
Pada gambar 23 berarti blok LEVEL sudah aktif
sehingga berwarna hijau tua. Pada blok LEVEL terdapat
nilai parameter PID 50.0 dan nilai LevelAUT_L TRUE ,
maksud dari parameter ini adalah level mulai aktif
sampai pada nilai set point 50.0 (pada ketinggian 50%).
LevelAUT_L ini yang akan mempertahankan air pada
ketinggian 50.0.
Setelah blok LEVEL yang selanjutnya adalah blok
TRANSITION 2, pada blok ini merupakan proses
perpindahan antara blok LEVEL dan blok PRESSURE.
Parameter yang diisikan adalah nilai PV_IN level
30.0. Parameter PV_IN merupakan parameter set point
level, ketika set point level mencapai nilai 30.0 (pada
ketinggian 30%) maka diijinkan untuk masuk ke blok
selanjutnya.
 Kontrol dan monitoring blok PRESSURE dan END
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dengan daya tekan yang sesuai dapat memilah dan
menyaring air, air yang masih dianggap kotor dan perlu
penyaringan lagi akan masuk ke tangki 1, sedangkan air
yang lolos dari membran akan masuk ke tangki 3.
Berikut ini merupakan gambar dari hasil filtrasi yang
diukur dengan TDS-meter.

Gambar 24 Monitoring dan Kontrol pada Blok
PRESSURE dan END
Pada blok PRESSURE terdapat parameter
PrssrPV_IN=40.0,LevelSP_OP=50,PrssrAUT_L=TRU
E. Yang dimaksud dengan parameter ini yaitu pada saat
PRESSURE dan LEVEL mencapai nilai set point maka
diijinkan untuk masuk ke blok TRANSITION 3.
Pada tag parameter TRANSITION 3 dimana terdapat
3 parameter, yaitu parameter sensor level1, level2, dan
pressure. Parameter LevelPV_IN 50.0, PrrsrPV_IN 40.0,
Level2VHRange 50.0, yang dimaksud dari parameter
ini yaitu pada saat set point level mencapai 50.0, dan
pressure 40.0 maka kedua sensor tersebut akan terus
berjalan mempertahankan ketinggian dan tekanan di
nilai set point tersebut sampai level2 pada tangki 3
menunjukkan nilai set point 50.0. Setelah level2
mencapai set point maka akan diijinkan masuk ke blok
END.
Blok END merupakan blok yang terakhir, semua
parameter akan di end-kan. Parameter-parameter
bernilai 0, dan secara otomatis sistem akan mati.
Nilai-nilai parameter di seluruh blok pada SFC ini
dapat diatur dan dikontrol sesuai dengan nilai set point
yang diinginkan. Pengontrolan dan pengaturan nilai set
point dapat diubah pada properties di blok-blok kontrol.
4.6 Hasil Pengolahan Air Laut
Pada hasil pengolahan air laut ini sudah melalui
beberapa proses. Yang pertama yaitu dari tangki 1 yang
berisi air laut murni yang belum diberikan suatu proses
apapun. Selanjutnya air dari tangki 1 akan masuk ke
tangki 2 yang akan melewati 3 filter, yaitu filter pertama
adalah filter sediment 5 micron yang berfungsi untuk
membuang partikel-partikel seperti debu dan karat.
Filter kedua yaitu sediment1 micron yang berfungsi
untuk menyaring kotoran-kotoran yang lebih kecil. Dan
filter yang terakhir adalah CAG atau Granular Active
Carbon yang akan menyerap zat-zat berbahaya seperti
kaporit, karsinogen, detergent, dan lain sebagainya. Air
yang masuk ke filter-filter dibantu oleh motor pompa
DC yang bertekanan tinggi sehingga mampu masuk
melalui filter-filter tersebut hingga sampai ke tangki2.
Selanjutnya setelah air masuk ke tangki 2, air akan
masuk ke tangki 3. Dimana tangki 3 merupakan hasil
dari air laut yang sudah berkurang kadar garam dan
kekentalannya. Hal ini dikarenakan sebelum masuk ke
tangki 2 air akan masuk ke membran reverse osmosis

Gambar 25 Pengukuran Tingkat Kekentalan Air Laut
Murni

Gambar 26 Hasil Filtrasi Air Laut
Dapat dilihat pada gambar 25 merupakan gambar
pengukuran air laut murni yang masuk pada tangki 1,
dimana air laut memiliki nilai TDS yang cukup tinggi
yaitu 393PPM atau 393mg/L. Dan hasil air laut yang
sedah melalui berbagai proses memiliki nilai TDS
sebesar 292PPM. Nilai hasil ini akan dibandingkan
dengan nilai TDS air PDAM yang sebesar 256PPM.
Hasil dari perbandingan memiliki selisih 36PPM dan
menurut EPA nilai TDS dibawah 300PPM adalah aman
digunakan.
V.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil dari pengujian dan analisa pada
implementasi sistem kontrol PID pada proses reverse
osmosis pengolahan air laut berbasis DCS, maka dapat
dibuat beberapa kesimpulan seperti berikut ini:
a. Arduino UNO yang sudah diberikan program dapat
digunakan sebagai interface untuk membatasi range
kerja dari sensor ultrasonik, sensor tekanan, dan
driver motor pompa DC
0~5VDC dengan
analogoutput
dari
DCS-PCS7
1~5VDC
sehinggadapat bekerja sesuai dengan sinyal tegangan
dari analog output DCS-PCS7.
b. Kontrol ketinggian air mampu bekerja dengan baik
pada range ketinggian 2~36 cm dan menggunakan
metode menggunakan metode Ziegler-Nichols
diperoleh Kp=134.4, Ti=0 dan Td=1. Dengan
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mengimplementasikan parameter tersebut sistem
mengalami error steady state sebesar 0.94%.
c. Kontrol tekanan air bekerja dengan range tekanan
0~100Psi dimana hasil perhitungan parameter PID
menggunakan metode Ziegler-Nichols diperoleh
Kp=3,
Ti=0
dan
Td=1.6.
Dengan
mengimplementasikan parameter tersebut sistem
mengalami error steady state sebesar 1.03%.
d. Hasil air setelah melewati filter dan membran
reverse osmosis memiliki nilai TDS sebesar
292PPM, yang sebelumnya air laut murni memiliki
nilai TDS sebesar 393PPM.
5.2 Saran
Berdasarkan hasil dari perancangan alat dan analisa
yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan
untuk pengembangan penelitian sebagai berikut :
a. Pemasangan sensor pressure sebaiknya dipasang
jauh dari motor pompa DC, karena jarak sensor
dengan motor sangat mempengaruhi tingkat
kestabilan pembacaan sensor.
b. Gunakan komponen-komponen yang sudah sesuai
kebutuhan input output DCS-PCS7 1~5VDC atau
4~20mA agar lebih mudah dikontrol.
c. Perancangan PID pada mini plant kontrol ketinggian
dan kontrol tekanan air tidak independen. Sebaiknya
dibuat dependen atau terikat satu sama lain agar
plant lebih terkontrol.
d. Penempatan selang pada tangki 2 sebaiknya ditaruh
di atas agar tidak mempengaruhi tekanan pada
sensor.
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