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IMPLEMENTASI KONTROL PID PADA PENGATURAN KECEPATAN POTONG CUTTER MOTOR
YANG DIAPLIKASIKAN PADA GRASS CUTTER ROBOT SECARA WIRELESS
Dolly Sianipar, Budhi Setiawan, Edi Sulistio Budi
Abstrak – Grass Cutter Robot secara wireless
merupakan sebuah robot yang berfungsi untuk
memotong rumput, dimana pergerakannya
dikendalikan dengan menggunakan joystick yang
terhubung secara wireless. Tujuannya adalah
untuk membantu salah satu pekerjaan manusia
dalam hal perawatan rumput. Komponen utama
dari robot ini terdiri dari motor DC untuk
memutar pisau pemotong dan juga sebagai
penggerak robot, sensor rotary encoder untuk
membaca kecepatan motor DC pemutar pisau dan
Arduino Mega berfungsi untuk mengontrol
pergerakan robot sesuai dengan perintah yang
diterima dari joystick dengan menggunakan
teknologi wireless. Grass Cutter Robot ini
menghasilkan robot yang dapat memotong
rumput dengan kecepatan potong yang stabil dan
mampu mengeksekusi segala perintah yang
dikendalikan dari jarak jauh menggunakan
joystick. Dengan demikian secara keseluruhan
pada Grass Cutter Robot dapat bekerja dengan
baik. Prinsip kerja Grass Cutter Robot ini yaitu
menstabilkan kecepatan motor DC pemutar pisau
pada setpointkecepatan yang diberikan. Dari hasil
pengujian pada system,pengaturan kecepatan
motor DC pemutar pisau ini didapatkan nilai
parameter PID dengan metode trial and error
adalah Kp = 0,35, Ki = 0.10, Kd = 0,01 mampu
menjaga kestabilan pada kecepatan motor DC
pemutar pisau.
Kata kunci :Grass Cutter Robot, Wireless, PID.
Dolly Sianipar adalah Mahasiswa D4 Teknik
Elektronika Jurusan Teknik Elektro Polteknik Negeri
Malang, email: dolsianipar@gmail.com.
Budhi Setiawan adalah dosen Jurusan Teknik Elektro
Politeknik Negeri Malang.
Edi Sulistio Budi adalah dosen Jurusan Teknik
Elektro Politeknik Negeri Malang.
I. PENDAHULUAN
Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi
memberikan manfaat besar dalam segala aspek
kehidupan manusia.
Hal ini
dilihat
dari
perkembangan pengetahuan manusia tentang hal
menanggapi rumput. Rumput sering dianggap sebagai
tanaman pengganggu pada tanaman lainnya.
Sementara, pada saat ini rumput banyak digunakan
sebagai tekstur pendukung pada permukaan tanah

seperti pada halaman rumah, kantor-kantor, tamantaman kota, lapangan olah raga, lapangan terbang dan
tempat-tempat pariwisata. Dan perawatan rumput
sangat diperlukan dalam hal ini yaitu untuk
mendapatkan hamparan rumput yang seragam, rapat
dan merata.
Perkembangan ilmu teknologi sangat berpengaruh
terhadap perawatan rumput. Salah satu kegiatan
pemeliharaan lapangan rumput yang sangat penting
adalah pemotongan rumput. Kegiatan pemotongan
dilakukan dengan menggunakan alat atau mesin
pemotong rumput.yang bersifat manual atau pun
bermotor. Dilihat dari cara pengerjaan nya, kegiatan
memotong rumput dengan mesin manual atau
bermotor masih kurang efisien karena masih tetap
menggunakan tenaga manusia untuk menggerakkan
mesin nya, sementara akan terjadi hal yang fatal
apabila tidak dilakukan oleh seorang profesional.
Pada penelitian ini dirancang “Implementasi Kontrol
PID Pada Pengaturan Kecepatan Potong Cutter Motor
yang Diaplikasikan Pada Grass Cutter Robot Secara
Wireless”. Perancangan robot pemotong rumput ini
merupakan pengembangan dari pemotong rumput
manual, selain mengurangi resiko kecelakaan,
pemotong rumput ini dapat memotong rumput secara
keseluruhan karena pergerakan dari robot ini diatur
dengan menggunakan teknologi wireless.
Saat ini teknologi control PID (Proportional Integral
Derivative) dikenal sebagai kontroler berumpan balik
yang paling sering digunakan dalam dunia teknologi.
Karena terbukti dapat memberikan performa kontrol
yang baik dan berguna untuk mempercepat reaksi
sistem dan menghilangkan offset.(Pribadhi H S,2013 )
Pada Skripsi ini Kontrol PID untuk mengontrol
kecepatan dari pada sebuah motor DC pada robot
pemotong rumput. Kontroler ini memiliki nilai
parameter proporsional sebagai nilai pengali error
untuk nilai koreksi. Nilai parameter integral sebagai
perbaikan kesalahan keadaan mantap mencapai 0.
Dan nilai parameter differensial sebagai perbaikan
respon transien dan meredam osilasi. (Ahmad A.
2014).
II. TINJAUAN PUSTAKA
2.1 Motor DC
Motor DC ( Direct Current ) merupakan
sebuah perangkat elektromagnetis yang merubah
energi listrik menjadi energi mekanik. Motor arus
searah digunakan dimana kontrol torsi dan
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kecepatan dengan rentang yang lebar diperlukan
untuk memenuhi kebutuhan suatu aplikasi

2.4 LCD (Liquid Crystal Display)
LCD (Liquid Crystal Display) adalah sebuah
alat yang digunakan untuk tampilan display. LCD
menampilkan huruf, angka, simbol dan karakterkarakter tertentu. LCD akan menampilkan data
yang dikirimkan oleh mikrokontroller. LCD ini
mempunyai konfiguraasi 16 karakter dan 2 baris.

Gambar 2.1 Motor DC
2.2 Rotary Encoder
Encoder adalah alat yang menghasilkan
keluaran digital sebagai akibat dari pergeseran
sudut atau linear. Rotary encoder adalah divice
elektromekanik yang dapat memonitor gerakan
dan
posisi.
Rotary
encoder
umumnya
menggunakan sensor optik untuk menghasilkan
serial pulsa yang dapat diartikan menjadi gerakan,
posisi, dan arah. Sehingga posisi sudut suatu
poros benda berputar dapat diolah menjadi
informasi berupa kode digital oleh rotary encoder.
Rotary encoder tersusun dari led dan
phototransistor dan juga suatu piringan tipis yang
memiliki lubang-lubang pada bagian lingkaran
piringan.

Gambar 2.2 Rotary Encoder
2.3 Keypad Matrix 4x4
Keypad adalah bagian penting dari suatu
perangkat elektronika yang membutuhkan
interaksi manusia, keypad berfungsi sebagai
interface antara perangkat (mesin) elektronika
dengan manusia atau dikenal dengan istilah HMI
(Human Machine Interface).

Gambar 2.3 keypad matrix 4x4

Gambar 2.4 LCD 16 x 2
2.5 Arduino Mega
Arduino Mega adalah papan mikrokontroler
berdasarkan ATmega2569 yang memiliki 54 pin
input/output (yang dimana digunakan sebagai
output pwm), 16 analog input, 4 UART (hardware
port serial), Osilator Kristal 16 MHz, koneksi
USB, jack listrik, header ISP, dan tombol reset.
Ini berisi semua yang diperlukan untuk
mendukung mikrokontroler hanya terhubung ke
komputer dengan kabel USB atau dengan adaptor
AC-DC ataupun baterai.

Gambar2.5 Arduino Mega
2.6 Arduino Pro Mini
Arduino
Pro
Mini
adalah
sebuah
mikrokontroler berdasarkan ATmega 328. Secara
fungsi Arduino Pro Mini sama halnya dengan
Arduino Mega, namun memiliki perbedaan pada
spesifikasinya.mampu beroperasi pada tegangan
3,3 volt atau 5 volt. Arduino Pro Mini.
Pemrograman
Arduino Pro Mini dapat
menggunakan software Arduino IDE. Didalam
Arduino Pro Mini tidak memiliki port USB
sehingga
tidak
dapat
secara
langsung
berkomunikasi dengan computer dan kabel data.
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antarmuka SPI untuk berkomunikasi. Tegangan
kerja dari modul ini adalah 5V DC.

Gambar 2.6 Arduino Pro Mini
2.7 AKI / Akumulator
Akumulator (accu, aki) adalah sebuah alat
yang dapat menyimpan energy (umumnya energy
listrik) dalam bentuk energy kimia. Contohcontoh akumulator adalah baterai dan kapasitor.
Didalam standar internasional setiap satu cell
akumulator memiliki tegangan sebesar 2 volt.
Sehingga aki 12 volt, mempunyai 6 cell
sedangkan aki 24 volt mempunyai 12 cell.

Gambar 2.9 NRF24L01
2.10 Kontrol PID
PID(Proportional–Integral–Derivative
controller) adalah sebuah logika kontroler untuk
menentukan presisi suatu sistem dengan
karakteristik umpan balik serta parameter
P(Proporsional), I(Integral), dan D(Derifatif).

Gambar 2.10 diagram blok kontroler PID
Gambar 2.7 Akumulator

2.8 Joystick
Joystick merupakanalat yang digunakan untuk
mengendalikan,
mengontrolserta
menjalankanrobot.Dalamjoystickiniterdapatbebera
patombol
yang
bergunauntukmengirimkaninputaninputanuntukmenjalankansalahsatu
motorpadarobot.Masing-masing
tombolinimempunyaifungsiyang berbeda- beda.

Dalam metode kontrol PID, sinyal kontrol
dihasilkan dengan cara memperkuat sinyal
error(proportional),mengintegralkan sinyal error
(integral), dan membuatnya sebanding dengan
laju perubahan sinyal error itu sendiri (derivative).
Kontroler yang melakukan mekanisme tersebut
disebut dengan PID controller.
2.10.1 Kontroler Proportional
Pada kontroler dengankontrol proporsional,
hubungan antara keluaran dari kontroler m(t) dan
sinyal kesalahan penggerak e(t) adalah:
m(t)=Kp e(t)……………………………………………(1)
atau, dalam besaran transformasi Laplace,
……………………………... ………..(2)
dimana Kp adalah kepekaan proporsional atau
penguatan.

Gambar 2.8 joystick
2.9 NRF24L01
Modul Wireless RF nRF24l01 adalah sebuah
modul komunikasi jarak jauh yang memanfaatkan
pita gelombang RF 2.4 Ghz ISM (Industrial,
Scientific and Medical). Modul ini menggunakan

Input
Feedback

103

JURNAL ELKOLIND, AGUSTUS 2016, VOL. 03, NO.3

Gambar 2.11 Diagram Blok Kontroler Proposional
2.10.2 Kontroler Integral
Pada kontroler integral, keluaran kontroler m(t)
diubah dengan laju yang sebanding dengan sinyal
kesalahan penggerak e (t).
………………………....(2-3)
dimana Ki adalah konstanta integral.

Gambar 2.12 Diagram Blok Kontroler Integral
2.10.3 Kontrol Differensial
Hubungan antara keluaran kontroler m(t) dan
sinyal kesalahan penggerak e(t) adalah
s…………………..………...(2-4)
dimana Kd merupakan konstanta diferensial yang
digunakan untuk memperbaiki atau mempercepat
respons transien dari sebuah sistem serta dapat
meredam osilasi.

Kd .s

Input

Feedback

Gambar 2.13 Diagram Blok Kontroler Diferensial
III.

Penjelasan fungsi dari diagram blok sistem
sebagai berikut :
1) Push button terdapat pada joystick yang berfungsi
untuk menggerakkan arah robot.
2) Arduino Pro Mini komponen utama yang terdapat
pada joystick yang berfungsi untuk pengendali
ataupun menyimpan perintah-perintah yang akan
dikirimkan.
3) Modul wirelesss NRF24L01 berfungsi sebagai
transmitter dan receiver data antara joystick
dengan robot.
4) Keypad berfungsi sebagai periperal untuk
memasukkan nilai kp, ki, kd dan setpoint.
5) Sensor rotari enkoder berfungsi untuk membaca
kecepatan motor DC pemotong.
6) Arduino Mega sebagai komponen utama yang
berfungsi untuk menyimpan perintah dan sebagai
pengendali sistem kerja robot.
7) Driver mpotor berfungsi untukmenggerakkan
motor DC sesuai dengan perintah yang diberikan
oleh controller.
8) Motor Kiri dan Motor Kanan berfungsi sebagai
aktuator untukmenggerakkan robot.
9) Motor Pemotong berfungsi sebagai aktuator untuk
menggerakkan pisau pemotong.
10)Lcd 16 x 2 berfungsi sebagai display untuk
menampilkan nilai set point dan kecepatan yang
terukur.
3.2 Perancangan Mekanik
1. Mekanik joystick
Mekanik Joystick yang digunakan adalah
joystick
PS
(Play
Station)
dengan
menambahkan box. Box ini dibuat dari bahan
akrilik dengan ukuran panjang = 8 cm , lebar =
11 cm dan tinggi = 4,5 cm.

METODOLOGI

3.1 Diagram Blok Sistem

Gambar 3.2 Joystick

Gambar 3.1 Diagram Blok sistem

2. Kerangka Robot
Bahan utama yang digunakan pada robot
ini adalah profil aluminium atau aluminium
kotak. Untuk motor penggerak menggunakan
rantai/ belt
Adapun spesifikasi mekanik kerangka
robot sebagai berikut :
1.Panjang : 50 cm
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2.Lebar
: 40 cm
3.Tinggi
: 25 cm
4.Berat
: 11 kg
5.Bahan
:profil aluminium
(aluminium kotak)
6.Pisau
: 30 x 2,5 cm (berbahan
baja)
7.Roda
: diameter 10 cm
Jarak permukaan tanah dengan pisau : 2.5 cm
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sama dengan fungsi yang sama juga yaitu
sebagai tempat untuk komponen-komponen
elektik robot. Kedua box ini terbuat dari bahan
akrik dengan ukuran panjang = 19 cm, lebar =
13,5 cm dan tinggi 7 cm.
3.3 perancangan Elektrik
1. Aplikasi Arduino Promini
Pengguna menggerakkan robot dengan
menggunakan
sebuah
remote
dengan
komunikasi wireless. Komunikasi wireless
pada robot ini menggunakan modul
NRF24L01 yang berfungsi sebagai transmitter.
Oleh karena itu diperlukan modul Arduino Pro
Mini untuk memproses perintah-perintah yang
akan dikirimkan.

Gambar 3.3 tampak atas

Gambar 3.7 Wiring pada Arduino Promini

Gambar 3.4 tampak depan

2. Aplikasi Arduino Mega
Modul Arduino Mega berfungsi sebagai
mikrokontroler utama dari robot. Data yang
diterima oleh NRF2401 receiver dari remote
diklasifikasikan sebagai perintah untuk
menggerakkan aktuator pada robot yang
berupa motor DC. Perintah-perintah yang
diterima oleh Arduino Mega adalah perintah
untuk pergerakan robot. Arduino Mega juga
berfungsi untuk menrima kondisi high dan low
dari pembacaan sensor rotari enkoder yang
terdapat pada motor pemotong.

Gambar 3.6 tampak belakang
3. Mekanik box
Mekanik box berfungsi sebagai tempat
untuk
meletakkan
komponen-komponen
elektrik yang digunakan pada robot. Pada
robot ini terdapat 2 box dengan dimensi yang

Gambar 3.8 Wiring pada Arduino Mega
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3. Aplikasi Driver H-bridge
Modul Driver H-Bridge Mosfet berfungsi
untuk mengubah arus listrik pada motor DC.
Perubahan arus mengalir dari kiri atau kanan
tersebut digunakan untuk mengubah putaran
motor searah jarum jam/clockwise (CW) atau
berbalik arah jarum jam/counterclockwise
(CCW).
Driver ini digunakan untuk mengontrol
motor DC penggerak.

Gambar 3.9 Skematik rangkaian Driver motor
H-Bridge
4. Aplikasi Driver Motor

datasheet diketahui arus maksimalnya sebesar
62 Ampere.
Berdasarkan datasheet Arduino, tegangan
output pada saat HIGH(VOH) = 5 Volt.
Sedangkan arus I/O(II/O) = 40mA. Maka :
R minimal =

⫠ీ

R maksimal =

݉
݉݉
݉ ݉݉
݉݉

݉

݉

= ݉݉݉

, dan
݉݉

Berdasarkan perhitungan diatas, maka
untuk rangkaian ini dipilih R1 dengan nilai
330 Ω karena masih pada range 125 Ω sampai
20 KΩ. Selain itu dipasang diode sebagai
pengaman. Karena hal ini disebabkan motor
merupakan beban imduktif. Pada beban
induktif biasanya akan terjadi lonjakan
tegangan yang sangat besar pada saat
perpindahan kondisi ON dan OFF. Maka dari
itu, pemasangan diode bertujuan agar lonjakan
tegangan tersebut tidak mempengaruhi kinerja
MOSFET.
5. Aplikasi Sensor Kecepatan
Rangkaian ini digunakan untuk membaca
kecepatan motor DC dengan cara menghitung
periode pulsa yang keluar dari rangkaian in.
pulsa muncul karena lubung – lubang pada
piringan yang berputar dam dibaca oleh sensor
optocoupler. Sensor ini memiliki priringan
dengan 36 jumlah lubang disekelilingnya
dengan sudut antara lubang adalah 10º.
Tegangan kerja dari sensor kecepatan ini
adalah pada saat mendapatkan logika 0 maka
tegangan kerjanya adalah 0-5 volt dan pada
saat mendapatkan logika 1 maka tegangan
kerjanya adalah 3 sampai 5.5 Volt.

Gambar 3.10 Skamatik rangkaian Driver
Motor
Rangkaian driver motor ini digunakan
untuk mengatur tegangan pada motor sesuai
dengan PWM yang diberikan oleh kontroller.
Motor DC sebagai output dari driver ini adalah
Motor DC MY1016 yang digunakan untuk
memutar pisau pada robot yang memiliki
tegangan sumber sebesar 24 Volt dan Imaxnya
adalah 10.41 Ampere.
Driver motor DC ini menggunakan
menggunakan mosfet tipe irf3205 karena dati

Gambar 3.11 Skematik Rangkaian Sensor
Kecepatan
Berdasarkan datasheet,
perhitungan dari rangkaian :
Vcc
= VR1 + VR2
5V
= VR1+ 1,2 V

berikut

adalah
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VR1
= 3,8 Volt
۲
۲
݉
R1
=
݉݉݉
Sedangkan VCE output PC817 = 3.5 Volt
dan = 50 mA, sehingga nilai R2 minimal
adalah
Vcc
= VR12+ VCE
5V
= VR12+ VCE output
VR2
= 1.5 Volt
۲
۲
݉
R2
=
݉݉
Jika VCE output PC817 pada saat aktif =
3.5 Volt, maka nilai VREF harus lebih kecil dari
nilai VCE. Oleh karena itu nilai R3 dan R4
dipasang resistor sebesar 10 K.
VREF = VR4
݉
��
VR4=
݉ ݉
݉۲ �

3.4 Perancangan PID
Pada perancangan kontrol PID dilakukan
dengan menganalisa respon PID berdasarkan
nilai Kp, Ki, dan Kd yang telah dirancang
sebelumnya menggunakan metode osilasi
Ziegler-Nichols. Respon PID ini akan
menunjukkan apakah nilai Kp, Ki, dan Kd
yang telah dirancang mampu menghasilkan
output yang sesuai dengan set point yang
diberikan.
Pada pengujian ini kontrol PID diberikan
set point sebesar 2300 RPM. Berikut ini
adalah respon yang dihasilkan menggunakan
metode osilasi Ziegler – Nichols. Semula
parameter-parameter integrator disetting tak
berhingga dan parameter differensial disetting
nol ( Ki = ~ ; Kd = 0 ). Parameter proporsional
kemudian dinaikkan bertahap. Mulai dari nol
sampai mencapai harga yang mengakibatkan
reaksi sistem berosilasi. Reaksi sistem harus
berosilasi dengan tetap ( Sustain Oscillation ).
Nilai penguatan proportional pada saat
sistem mencapai kondisi Sustain oscillation
disebut ultimate gain (Ku). Sedangkan periode
dari gelombang osilasi disebut ultimate period
(Tu). Setelah didapat nilai Ku dan Pu maka
nilai konstanta Kp, Ki, dan Kd dapat diperoleh
berdasarkan tabel berikut :

Gambar 3.12 Rumus Tuning PID Ziegler-Nichols

IV. PENGUJIAN DAN ANALISA
4.1 Pengujian LCD
Pengujian rangkaian ini sebatas pengeluaran
data dari mikrokontroler untuk ditampilkan di
display LCD.

Gambar 4.1 Pengujian LCD
4.2 Pengujian Pengaturan Motor DC dengan
Driver
Pengujian rangkaian driver dan motor
bertujuan untuk memeriksa tegangan masukan
dan tegangan keluaran dariri driver motor serta,
memeriksa setiap jalur komponen yang terpasang
sudah benar dengan menggunakan alat ukur
multimeter.
Tabel 4.1 Pengujian Arah Putar Motor
PIN
Gerak Motor
IN1
IN2 VIN(PWM)
0
0
1
Free running
1
0
1
Putar kanan
0
1
1
Putar kiri
1
1
1
Breaking
4.2.1 Pengujian Kecepatan Motor
Pengujian kecepatan motor ini untuk
mengetahui kecepatan pada setiap motor dengan
alat ukur tachometer. Setiap motor diberikan nilai
pwm 100 sampai 255 kemudian diukur dan
diamati nilai kecepatan (rpm) masing-masing
motor pada digital tachometer.
Tabel 4.2 Pengujian RPM
NO
PWM
MotorA MotorB
1
100
100
2
110
110
3
120
120
4
130
130
5
140
140
6
150
150
7
160
160
8
170
170
9
180
180

PWM
MotorA
41.4
46.8
50.7
54.2
59.1
63.1
68.4
72.3
77.6

MotorB
44.1
48.8
54.2
57.8
62.4
66.7
72.0
76.0
79.1
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10
11
12
13
14
15
16

190
200
210
220
230
240
250

190
200
210
220
230
240
250

83.3
86.6
90.6
94.3
99.0
102.7
106.5

83.9
88.9
92.9
96.5
100.5
104.2
107.5

Dari hasil pengujian, terdapat selisih Antara
perbedaan kecepatan Antara motor A dan Motor B.
perbedaan ini disebabkan karena faktor mekanik
posisi dan pemasangan motor yang kurang presisi.

Gambar 4.2 gambar Kecepatan Motor Kiri
terhadap PMW

Tabel 4.3 konfigurasi pergerakan robot terhadap
motor
Arah Gerak
M Kiri
M Kanan
Maju

CW

CCW

Mundur

CCW

CW

Putar Kanan

CW

Diam

Putar Kiri

Diam

CCW

Putar Balik
Kanan

CW

CW

Putar Balik
Kiri

CCW

CCW

4.3 Pengujian Rotary Encoder
Pengujian pada sensor rotary encoder
bertujuan untuk mengetahui apakah kecepatan
yang dibaca sensor sesuai dengan pembacaan
dengan menggunakan tachometer. Hal ini
dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai error
pembacaan sensor kecepatan.
Tabel 4.4 hasil pengujian sensor kecepatan
PWM
RPM pada
RPM pada
Error
Rotary
Tacho
50
1546
1534
0.78

Gambar 4.3 Grafik Kecepatan Motor Kanan
Terhadap PWM
4.2.2 pengujian Konfigurasi Pergerkan Robot
Pengujian pergerakan robot ini bertujuan
untuk mengetahui dan menentukan arah masingmasing motor sehingga robot mampu bergerak
sesuai dengan arah yang diinginkan. pengujian
dilakukan dengan memberikan kecepatan yang
sama.

60

1913

1913

0.

70

2160

2154

0.278

80

2346

2346

0

90

2473

2467

0.243

100

2560

2559

0.039

110

2633

2636

-0.113

120

2700

2684

0.596

130

2740

2734

0.219

140

2780

2774

0.216

150

2813

2812

0.035

160

2833

2832

0.035

170

2860

2854

0.210

180

2873

2874

-0.034
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190

2893

2885

0.277

200

2906

2908

-0.068

210

2920

2920

0

220

2933

2932

0.034

230

2946

2939

0.238

240

2960

2958

0.067

250

2966

2966

0

255

3013

3010

0.099

Dari data pembacaan sensor rotary encoder dan
Tachometer diatas menunjukkan bahwa pembacaan
sensor rotary encoder diatas mempunyai error ratarata 0.11 %

baik pada nilai Kp = 0,35, Ki = =0,10 dan Kd =
0,01.

Gambar 4.6 Respon PID dengan tuning try and
error tanpa beban
Pengujian parameter Kp,Ki dan Kd pada
sistem pengaturan kecepatan cutter motor pada
robot pemotong rumput ini diuji terhadap 3 jenis
lapangan. Lapangan dipilih berdasarkan densitas
rumput, diameter rumput dan ketingggian rumput.
Seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4.4 grafik pengujian sensor rotary
encoder
4.4 Pengujian Motor dengan metode osilasi PID
Ziegler-Nichols
Pengujian Motor dengan Kontrol PID ini
adalah pengujian utama pada sistem keseluruhan.
Pengujian kontrol PID dilakukan dengan
menganalisa respon PID berdasarkan nilai KP, Ki,
dan Kd yang telah dirancang sebelumnya
menggunakan metode osilasi Ziegler-Nichols.

Gambar 4.7 Lapangan 1

Gambar 4.8 Lapangan 2

Gambar 4.5 Respon PID metode osilasi ZieglerNichols
Grafik output sistem menggunakan metode
osilasi Ziegler-Nichols belum memberikan kondisi
stabil pada sistem. Dapat dilihat pada gambar
diatas bahwa respon sistem masih terus menerus
berosilasi. Sehingga perlu dilakukan tuning secara
manual. Tuning manual yang dilakukan dengan
cara Try and Error menghasilkan respon yang

Gambar 4.9 Lapangan 3
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Pada lapangan pertama terdapat rumput yang
halus dan jarak yang rapat dengan diametr rumput
± 0.5 mm sampai 1,5 mm serta tinngi rumput ± 5
cm. Pada lapangan kedua terdapat jenis rumput
yang kasar akan tetapi dengan jarak yang
renggang, berdiameter ± 1 mm sampai 2 mm dan
tinggi rumput ± 20 cm. Pada lapangan ketiga
terdapat rumput yang sangat kasar dan rapat
dengan diameter ± 1,5 mm sampai 2,5 mm dan
ketinggian rumput sekitar ± 30 cm. Dari ketiga
jenis lapangan tersebut didapatkan 3 jenis respon
sistem dengan beban yaitu seperti gambar
dibawah:

Gambar 4.10Pengujian lapangan pertama
Dari grafik respon sistem dengan beban
lapangan pertama dapat dilihat saat sistem
mendapatkan penurunan kecepatan cutter motor
karena penngaruh densitas rumput pada lapangan
pertama sangat rapat. Dari gambar 4.16,
mengalami penurunan kecepatan hingga 1803 rpm
pada 6,75 s, setelah itu kecepatan meningkat
sebesar 2540 pada 8,5 s, turun lagi hingga 1913
rpm pada 10,75 s , kemudian meningkat lagi pada
11,75 s menjadi 2520 rpm. Hal ini menunjukkan
bahwa kecepatan cutter motor kembali menuju
setpoint namun selalu berosilasi karena beban
yang didapatkan tidak selalu sama. Dari grafik
diatas dapat ditemukan error steady state (ess).
Perhitungan ess adalah sebagai berikut :
݉
�
 ݉ ݐെ�݉
��
݉݉
݉ െ�݉
݉ ݉݉۲ ݉݉ ݉ ݐ
݉݉
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Gambar 4.11 Pengujian lapangan kedua
Dari grafik respon dengan beban lapangan
kedua dapat dilihat terjadi penurunan kecepatan.
Penurunan kecepatan yang terjadi pada sistem ini
tidak seperti halnya dengan penurunan kecepatan
pada lapangan pertama. Penurunan kecepatan
cutter motor pada lapangan kedua ini dikarenakan
densitas rumput pada lapangan tidak terlalu rapat
dibandingkan dengan dengan lapangan pertama.
Sistem tetap mempertahankan kecepatan dengan
setpoint yang diberikan akan tetapi masih
mengalami osilasi karena beban yang didapatkan
tidak selalu sama. Dari gambar 4.17, mengalami
penurunan kecepatan hingga 1826 rpm pada 7,25
s, setelah itu kecepatan meningkat sebesar 2486
pada 7,75 s, turun lagi hingga 1986 rpm pada 8,5
s , kemudian meningkat lagi pada 9,25 s menjadi
2433 rpm.
Dari grafik diatas dapat ditemukan error
steady state (ess).
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Settling time (ts) pada grafik diatas dapat
diketahui saat sistem menuju stady state, yaitu 2.5
s.

݉۲݉

Settling time (ts) pada grafik diatas dapat
diketahui saat sistem menuju stady state, yaitu 1.5
s.
Gambar 4.12 Pengujian lapangan ketiga
Dari grafik respon diatas yaitu grafik respon
sistem pada saat dibebani lapangan ketiga dimana
densitas rumput pada lapangan ini tidak beraturan
dan diameter, ketinggian rumput pada lapangan
ini cukup besar sehingga terjadi penurunan
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kecepatan cutter motor seperti grafik diatas.
Respon sistem tetap mempertahankan nilai
setpoint-nya akan tetapi karena beban nya tidak
beraturan sehingga sistem mengalami osilasi.
Penurunan kecepatan pada grafik respon
sistem dengan beban lapangan ketiga ini,
penurunan kecepatan menjadi 2026 rpm pada 4,5
dan meningkat menjadi 2346 rpm pada 5,5 s,
kecepatan mengalami penurunan lagi menjadi
1540 rpm pada 6s kemudian kecepatan meningkat
lagi pada 7 s hingga menjadi 2620 rpm. Dari
grafik diatas dapat ditemukan nilai error steady
state dan settling time.
Dari grafik diatas dapat ditemukan error
steady state (ess).
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Settling time (ts) pada grafik diatas dapat
diketahui saat sistem menuju stady state, yaitu
2.25 s.
Berdasarkan ketiga gambar grafik respon
sistem dengan beban diatas sudah dapat dikatakan
respon sistem yang stabil namun sistem tidak
selalu berada pada nilai setpoint yang diberikan.
Hal ini disebabkan karena densitas, diameter, dan
ketinggian pada setiap lapangan yang dilakukan
percobaan berbeda akan tetapi sistem masih tetap
mempertahankan titik kestabilan sesuai setpoint.
Dari hasil percobaan PID yang telah dilakukan
dengan mengkombinasikan parameter-parameter
Kp, Ki dan Kd dapat disimpulkan bahwasanya
kombinasi dari ketiga parameter tersebut
sangatlah mempengaruhi kinerja dari sistem.
V.

PENUTUP

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan hasil perancangan dan pengujian
yang dilakukan dapat diambil kesimpulan sebagai
berikut :
1.

2.

Pengujian gerak robot menunjukkan bahwa
robot dapat bergerak dengan 6 macam
pergerakan sesuai dengan perintah melalui
joystickwireless yang digunakan pengguna.
Penentuan nilai parameter Kp, Ki dan Kd
dengan menggunakan metode ZieglerNichols osilasi belum cukup untuk
menghasilkan sinyal keluaran yang stabil.
Sehingga penentuan dilakukan dengan

merubah parameter PID yang tidak jauh dari
parameter awal dengan caratry and error
nilai parameter PID nya.

3.

Dengan mengimpelentasikanmetode PID
(Proportional Integral Derivative) dengan
parameter Kp = 0,35 dan Ki = 0,10dan Kd =
0,01 pada cutter motor, metode PID mampu
mempercepat
sistem
menuju
dan
mempertahankan
nilai setpoint yang
ditentukan.

5.2 Saran
Berberapa hal yang direkomendasikan untuk
pengembangan lebih lanjut adalah :
1. Dari segi mekanik, sebaiknya lebih
dipertimbangkan lagi tentang dimensi robot,
baik dari rangka robot hingga komponenkomponen yang tersusun didalam nya agar
pergerakan robot dapat lebih cepat lagi dan
dapat digunakan pada lahan-lahan yang
bergelombang.
2. Dari segi elektrik,
a. Selain menggunakan joystick sebagai
peripheral untuk menggerakkan robot,
pengembangan dapat menambahkan
kemampuan untuk bergerak secara
otomatis dari.
b. Penggunaan sensor rotary encoder
dengan range atau lubang piringan yang
lebih banyak menjadik spesifik untuk
kedetailan
feedback
performansi
kontrol. Sehingga sinyal keluaran
sistem menjadi lebih stabil.
3. Dari segi software, perlu adanya metode
kontrol lain sebagai pembanding apakah
metode baru yang digunakan lebih baik atau
kuran baik dibandingkan metode PID yang
digunakan saat ini.
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