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ABSTRAK 
 

Motor induksi merupakan motor listrik arus bolak-balik yang 
banyak penggunaannya. Kelemahan motor induksi saat terjadi 
perubahan beban tidak mampu mempertahankan kecepatannya. 

Pada Tugas Akhir ini diuraikan sistem pengaturan kecepatan motor 
induksi satu phasa menggunakan metode PID untuk menghasilkan 
kecepatan motor sesuai dengan setpoint saat motor tanpa beban atau 
berbeban. Pengaturan kecepatan ini dikendalikan dengan tegangan jala-
jala 220VAC diubah menjadi tegangan DC diubah kembali menjadi 
tegangan AC dengan frekuensi yang sesuai menggunakan metode 
switching yang dikendalikan oleh mikrokontroler. 

Dengan adanya sistem ini, motor dengan sistem open loop 
menggunakan setpoint 2500 rpm tanpa beban didapatkan nilai rise time 
30 detik. Ketika motor diberi beban, kecepatan motor turun hingga 
motor berhenti. Sedangkan motor pada sistem close loop dengan PID 
menggunakan setpoint yang sama didapatkan nilai rise time 1,2 detik. 
Kecepatan motor turun ketika diberi beban, akan tetapi dapat kembali ke 
nilai setpoint-nya dengan nilai rise time 4 detik. Hal ini dikarenakan 
pada sistem open loop tidak terdapat umpan balik sedangkan pada 
sistem close loop dengan PID terdapat umpan balik berupa nilai 
kecepatan motor. 
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ABSTRACT 

Induction motors are electric motors of alternating current that 
much use. Induction motor weakness occurs when the load changes are 
not able to maintain his speed. 

In this Final Project described induction motor speed control 
system using PID single phase to produce in accordance with the motor 
speed setpoint when the motor no-load or load. The speed setting is 
controlled by the voltage of 220VAC grid is converted into DC voltage 
is converted back into AC voltage with a frequency appropriate to use 
the method of switching which is controlled by the microcontroller. 

With this system, the motor with open-loop system using 2500 rpm 
with no load setpoint values obtained rise time of 30 seconds. When the 
motor is loaded, the motor speed down until the motor stops. While the 
motor close loop system with PID using the same setpoint values 
obtained rise time of 1.2 seconds. Motor speed drops when it is loaded, 
but can be returned to its setpoint value with a rise time value of 4 
seconds. This is because the open-loop system there is no feedback while 
in close loop system with PID are feedback of motor speed value. 

 
Keywords : PID, Rotary Encoder, Rise Time 
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 
Motor induksi satu phasa digunakan secara luas pada berbagai 

aplikasi industri kecil dan rumah tangga karena harga yang murah, 
handal dan kuat. Sumber tegangan tiga phasa umumnya tidak tersedia 
pada pelanggan rumah tangga, oleh karena itu motor induksi satu phasa 
merupakan pilihan utama karena dapat langsung dihubungkan dengan 
sumber tegangan AC. 

Kecepatan putaran motor induksi satu phasa dipengaruhi oleh 
frekuensi, jumlah kutub, tegangan jala-jala dan beban mekanisnya. Pada 
keadaan tanpa beban, kecepatan putaran motor induksi mendekati 
kecepatan medan magnet putar (kecepatan sinkron). Bila motor 
dibebani, kecepatan putaran motor berkurang akibat adanya torka beban 
yang menyebabkan slip pada motor induksi. 

Dalam pengoperasian motor induksi satu phasa, kecepatan putaran 
motor tidak konstan. Kecepatan maksimum motor terjadi ketika motor 
tidak dibebani. Kecepatan motor jauh berkurang karena adanya beban 
yang harus dipikul oleh motor. Sedangkan, pada sebuah industri 
diperlukan kecepatan putaran mesin yang dapat diatur dengan tetap 
mempertahankan kestabilan putaran. Hal ini mengindikasikan bahwa 
kecepatan putaran yang diperlukan adalah kecepatan dimana motor 
sedang mendapat beban penuh. Pengaturan tegangan yang masuk ke 
motor dapat mengubah kecepatan motor mengikuti nilai tegangan yang 
disalurkan pada motor AC satu phasa yang digunakan. 

1.2 Rumusan Masalah 
Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah 

pengaturan kecepatan motor AC satu phasa dengan beban atau tanpa 
beban menggunakan kontrol PID 

 
1.3 Batasan Masalah 

Dari perumusan masalah di atas, maka batasan masalah dari Tugas 
Akhir ini adalah kecepatan motor yang diatur oleh sudut penyalaan yang 
dikendalikan melalui program Arduino UNO dan LabVIEW 
menggunakan kontrol PID. 
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1.4 Tujuan 
Pembuatan Tugas Akhir ini bertujuan untuk merancang dan 

membuat alat untuk mengontrol sudut penyalaan TRIAC dalam 
pengaturan kecepatan yang stabil pada motor induksi satu phasa dengan 
beban atau tanpa beban menggunakan kontrol PID 

1.5 Metodologi 
Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan metodologi,  

yaitu, studi literatur, pemodelan sistem, simulasi hasil desain, 
implementasi dan analisis data, dan yang terakhir adalah penyusunan 
laporan berupa buku Tugas Akhir. 

Pada tahap studi literatur, dilakukan pencarian beberapa dasar-
dasar teori yang mendukung pengerjaan Tugas Akhir yaitu sensor rotary 
encorder, rangkaian ZCD, rangkaian driver TRIAC dan juga 
penggunaan software Arduino UNO dan LabVIEW. Pengumpulan data 
diperlukan untuk mengetahui kecepatan motor AC induksi satu phasa 
dan respon PID yang dihasilkan dari motor tersebut. Permodelan sistem 
dimulai dari penyusunan flowchart sistem alat, perancangan desain 3D 
alat, lalu pembelian komponen yang diperlukan. Setelah pembelian, 
diperlukan suatu pembuatan dari rangkaian-rangkaian yang akan 
disambungkan ke motor. Kemudian dilakukan assembly untuk proses 
perakitan dari alat yang meliputi proses perakitan kerangka dan juga 
proses pemasangan komponen berdasarkan desain yang telah dirancang. 
Untuk mengetahui apakah alat dapat mencapai target atau tidak, 
dilakukan simulasi alat dan mengumpulkan data-data yang diperlukan 
(respon PID, tegangan dan kecepatan akhir) untuk dianalisis lebih lanjut. 
Data-data dan hasil analisis tersebut dikumpulkan menjadi Tugas Akhir 
untuk implementasi lebih lanjut. 

1.6 Sistematika 
Sistematika pembahasan Tugas Akhir ini terdiri dari lima bab, 

yaitu Pendahuluan, Teori Penunjang, Perancangan dan Pembuatan Alat, 
Pengujian dan Analisa Alat, serta Penutup. 
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BAB I : PENDAHULUAN 
Membahas tentang latar belakang, permasalahan, batasan masalah, 
maksud dan tujuan, sistematika laporan, serta relevansi. 
BAB II : TEORI PENUNJANG  
Membahas tentang teori - teori penunjang yang diperlukan dan 
dipergunakan sebagai penunjang pengerjaan Tugas Akhir. 
BAB III : PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 
Membahas tentang perencanaan dan pembuatan perangkat keras 
(hardware) yang terdiri dari perancangan elektronik dan perancangan 
mekanik serta pembuatan dan perancangan perangkat lunak (software). 
BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT  
Membahas tentang pengujian alat yang terdiri dan pengujian perangkat 
keras dan juga perangkat lunak. Begitu pula dengan pengukuran. 
BAB V : PENUTUP 
Menjelaskan tentang kesimpulan dari Tugas Akhir ini dan saran-saran 
untuk pengembangan alat ini lebih lanjut. 

1.7 Relevansi 
• Mendapatkan kecepatan yang sesuai dengan yang diinginkan (set 

point) dari sebuah motor induksi satu phasa 
• Motor induksi satu phasa memiliki kecepatan yang konstan 

walaupun mendapat perubahan beban.  
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BAB II 
TEORI PENUNJANG 

Pada bab ini dibahas mengenai teori - teori yang menunjang dalam 
proses pembuatan alat Tugas Akhir. Teori yang menunjang dalam Tugas 
Akhir ini diantaranya adalah motor AC 1 phasa, Arduino UNO, 
incremental rotary encoder, PID, rangkaian DAC, LabVIEW. 

 
2.1 Motor AC 1 Phasa  [1] 

Motor induksi satu phasa sering digunakan sebagai penggerak pada 
peralatan yang memerlukan daya rendah dan kecepatan yang relatif 
konstan. Hal ini disebabkan karena motor induksi satu phasa memiliki 
beberapa kelebihan yaitu konstruksi yang cukup sederhana, kecepatan 
putar yang hampir konstan terhadap perubahan beban, dan umumnya 
digunakan pada sumber jala-jala satu phasa yang banyak terdapat pada 
peralatan domestik. Walaupun demikian motor ini juga memiliki 
beberapa kekurangan, yaitu kapasitas pembebanan yang relatif rendah, 
tidak dapat melakukan pengasutan sendiri tanpa pertolongan alat bantu 
dan efisiensi yang rendah. Konstruksi motor induksi satu fasa hampir 
sama dengan konstruksi motor induksi tiga fasa, yaitu terdiri dari dua 
bagian utama yaitu stator dan rotor seperti yang terlihat pada Gambar 
2.1. Keduanya merupakan rangkaian magnetik yang berbentuk silinder 
dan simetris. Stator merupakan bagian yang diam sebagai rangka tempat 
kumparan stator yang terpasang. Stator merupakan bagian yang diam 
sebagai rangka tempat kumparan stator yang terpasang. Stator terdiri 
dari : inti stator, kumparan stator, dan alur stator. Motor induksi satu 
phasa dilengkapi dengan dua kumparan stator yang dipasang terpisah, 
yaitu kumparan utama (main winding) atau sering disebut dengan 
kumparan berputar dan kumparan bantu (auxiliary winding) atau sering 
disebut dengan kumparan start. Rotor merupakan bagian yang berputar. 
Bagian ini terdiri dari : inti rotor, kumparan rotor dan alur rotor. Pada 
umumnya ada dua jenis rotor yang sering digunakan pada motor induksi, 
yaitu rotor belitan (wound rotor) dan rotor sangkar tupai (squirrel cage 
rotor). 
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Gambar 2.1 Konstruksi Umum Motor Induksi Satu Phasa 

 
2.1.1 Kecepatan Motor 

Kecepatan putaran motor induksi ditentukan oleh kecepatan medan 
magnet putar (sinkron) dan slip akibat beban yang dihubungkan dengan 
poros motor. Kecepatan sinkron terutama ditentukan oleh frekuensi 
sumber tegangan listrik yang dapat dihitung menggunakan Persamaan 
2.1 

 

�� �	 ����	   (2.1) 

 
dengan, 
�� = kecepatan sinkron (rpm). 

  = frekuensi jala-jala (Hz). 
�  = jumlah kutub motor. 
 

Kecepatan putaran motor selalu lebih rendah daripada kecepatan 
sinkron. Perbedaan relatif antara putaran rotor dan kecepatan sinkron 
disebut slip (S) yang dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.2. Nilai 
slip dipengaruhi oleh beban. Pada keadaan tanpa beban, slip motor 
induksi sangat rendah sehingga putaran rotor mendekati kecepatan 
sinkron. Jika motor dibebani maka slip akan bertambah sehingga 
putaran motor menjadi berkurang. 
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� � 	 ��	��
× 	100%  (2.2) 

�� � �1 − ����	   (2.3) 
 
dengan, 
�  = slip 
��  = kecepatan putaran rotor (rpm) 

2.1.2 Pengaturan Kecepatan Motor Induksi 
Pengaturan kecepatan motor induksi satu phasa dapat dilakukan 

dengan: 
1. Variasi Frekuensi Stator 

Pengaturan putaran motor induksi dapat dilakukan dengan 
mengatur besar frekuensi yang dimiliki oleh motor induksi tersebut. 
Frekuensi berbanding lurus dengan kecepatan motor yang akan 
dihasilkan. Frekuensi juga berkaitan dengan torka akibat adanya beban 
yang diperlihatkan pada Gambar 2.2 

 
2. Perubahan Jumlah Kutub 

Kecepatan motor induksi dapat pula diatur dengan mengubah 
jumlah kutubnya. Dimana, kecepatan motor induksi akan lebih cepat 
dengan menggunakan kutub yang lebih sedikit dibandingkan dengan 
berkutub banyak. 

 
3. Mengatur Tegangan Terminal 

Pengaturan putaran motor induksi juga dapat dilakukan dengan 
mengubah tegangan terminal. Semakin besar nilai tegangan pada motor, 
maka kecepatan motor akan semakin besar seperti pada Gambar 2.3. 
Semakin besar beban yang diberikan pada motor mengakibatkan 
tegangan pada motor akan semakin besar mengikuti batas kecepatan 
motor. Tegangan pada motor induksi berpengaruh karena perubahan 
frekuensi mengakibatkan perubahan tegangan yang mengikuti. 
Tegangan tersebut dapat dihitung menggunakan Persamaan 2.4 

 
 
� � 4,44	. 
	. �	. �  (2.4) 
 

dimana 
�  : tegangan induksi (V) 
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  : frekuensi rotor saat berputar (Hz) 
�  : jumlah belitan-belitan rotor 
�  : fluks maksimum (Wb) 
 

 
Gambar 2.2 Karakteristik Pengaturan Kecepatan Terhadap 

Perubahan Frekuensi 
 

 
Gambar 2.3 Karakteristik Perubahan Tegangan Terhadap 

Kecepatan Motor Induksi 
 

2.2 Zero Crossing Detector [2] 
Zero crossing detector adalah rangkaian yang digunakan untuk 

mendeteksi perpotongan gelombang sinus AC 220 volt saat melewati 
titik tegangan nol seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.4. Prinsip 
kerja Zero Crossing dengan membandingkan tegangan AC terhadap 
tegangan referensi yang dihubungkan ke ground (0 volt). Pada Gambar 
2.5 terlihat tegangan keluarannya adalah gelombang kotak dengan 
frekuensi sesuai dengan frekuensi AC-nya yaitu 50 Hz. Pada saat 
Positive Going Transition (PGT) atau Negative Going Transition (NGT) 
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inilah saat terjadi zero. PGT atau NGT inilah yang dibaca oleh 
mikrokontroler sebagai zero. 

 
Gambar 2.4 Grafik Tegangan Input dan Persilangan Nol 

  

 
Gambar 2.5 Gelombang Input dan Output Zero Crossing 

 
2.3 TRIAC [2] 

TRIAC, atau Triode for Alternating Current (Trioda untuk arus 
bolak-balik) adalah sebuah komponen elektronik yang ekivalen dengan 
dua SCR yang disambungkan antiparalel dan kaki gerbangnya 
disambungkan bersama. Nama resmi untuk TRIAC adalah Bidirectional 
Triode Thyristor. Ini menunjukkan saklar dwi arah yang dapat 
mengalirkan arus listrik ke kedua arah ketika dipicu (dihidupkan). Ini 
dapat disulut baik dengan tegangan positif ataupun negatif pada 
elektroda gerbang. Sekali disulut, komponen ini akan terus menghantar 
hingga arus yang mengalir lebih rendah dari arus genggamnya, misal 
pada akhir paruh siklus dari arus bolak-balik. 
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2.3.1. Prinsip Kerja TRIAC 
TRIAC merupakan komponen 3 elektroda: MT1, MT2, dan gate 

seperti yang terlihat pada Gambar 2.6. TRIAC biasanya digunakan pada 
rangkaian  pengendali, penyaklaran, dan  rangkian pemicu/trigger. Oleh 
karena aplikasi TRIAC yang demikian luas maka komponen  TRIAC  
biasanya mempunyai dimensi yang besar dan mampu diaplikasikan pada 
tegangan 100V sampai 800V dengan arus beban dari 0.5A sampai 40A. 

Jika terminal  MT1  dan  MT2 diberi  tegangan  jala-jala  PLN 
dan gate dalam  kondisi  mengambang maka tidak ada arus yang 
dilewatkan oleh TRIAC (kondisi ideal) sampai pada tegangan ‘break 
over’ TRIAC tercapai. Kondisi ini dinamakan  kondisi off  TRIAC. 
Apabila gate diberi arus positif atau negatif maka tegangan ‘break over’ 
ini akan  turun. Semakin besar  nilai arus yang masuk ke gate maka 
semakin rendah  pula tegangan ‘break over’nya. Kondisi ini dinamakan 
sebagai kondisi aktif TRIAC. Apabila TRIAC sudah aktif maka TRIAC 
akan dalam kondisi aktif  selama tegangan  pada MT1 dan  MT2 di atas  
0  volt. Apabila tegangan  pada MT1 dan  MT2 sudah mencapai  0 volt  
maka kondisi kerja TRIAC akan berubah dari on ke off. Apabila TRIAC 
sudah menjadi off kembali, TRIAC akan selamanya off  sampai ada arus 
trigger ke gate dan tegangan MT1 dan MT2 melebihi tegangan ‘break 
over’nya. Kondisi di atas ditunjukkan pada Gambar 2.7. 

 
Gambar 2.6 Struktur dan Simbol TRIAC 
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Gambar 2.7 Daerah Kerja TRIAC 

 
2.4 Incremental Rotary Encoder [3] 

Instrumen incremental rotary encoder atau dikenal juga 
sebagai incremental shaft encoder adalah salah satu tipe dari 
peralatan encoder yang memberikan keluaran dalam format digital. Hal 
ini menyebabkan instrumen sejenis ini lebih nyaman digunakan pada 
aplikasi pengontrolan yang menggunakan komputer, sebagaimana 
pengukuran dibutuhkan dalam bentuk digital. Oleh karena itu, proses 
konversi dari sinyal analog ke digital tidak perlu lagi dilakukan. 

Konsep dasar operasi instrumen incremental rotary encoder adalah 
instrumen ini mengukur nilai sesaat posisi angular dari sebuah shaft 
yang sedang berotasi dan menghasilkan pulsa-pulsa pada channel-
channel-nya. Pulsa-pulsa yang dihasilkan ini berbentuk 
gelombang square. 

Instrumen incremental rotary encoder biasanya memiliki tiga buah 
sinyal keluaran, yaitu sinyal A, sinyal B, dan sinyal Z, ditunjukkan 
dalam Gambar 2.8. Untuk sinyal A dan sinyal B, masing-masing sinyal 
keluaran tersebut saling quadrature yang berarti terjadi pergeseran 
phasa 90 derajat satu sama lain. Kedua sinyal tersebut selain 
memberikan nilai posisi shaft dari encoder, juga mampu menyediakan 
informasi mengenai arah putaran dari shaft misalnya berputar searah 
jarum jam atau berputar berlawanan arah jarum jam. Hal penting yang 
perlu diperhatikan hubungan antara sinyal A dan sinyal B adalah bahwa 
pergeseran phasa satu sama lain antara kedua sinyal tersebut harus 
berada dalam batas toleransi yang dapat diterima biasanya tidak 
melebihi 90 derajat sehingga proses perhitungan dapat berlangsung 
dengan akurat. 
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Gambar 2.8 Tiga Sinyal Keluaran Encoder 

 
2.5 DAC 0808 [6] 

DAC0808 merupakan salah satu contoh konverter D/A (Digital to 
Analog). IC D/A ini menerapkan metode tangga R2R 8 bit yang 
dilengkapi dengan sumber arus acuan dan delapan buah transistor saklar 
untuk mengarahkan arus biner. Suatu tegangan dan hambatan eksternal 
dipergunakan untuk mengatur arus acuan pada nilai yang lazim berlaku 
yaitu 2 mA. DAC0808 mempunyai waktu pemantapan 150ns pada 
sumber tegangan	�5V dan resolusi �1LSB. Konfigurasi pin 
ditunjukkan seperti pada Gambar 2.9 dengan penjelasan sebagai berikut: 
• Pin 1 tidak dipakai (NC singkatan dari no connection). 
• Pin 2 adalah penghubung ke ground. 
• Pin 3 (VEE) harus dipasang pada -12V. 
• Pin 4 adalah saluran balik dari ground, yang sifatnya sebagai output 

pembalik. 
• Pin 5 s/d 12 merupakan 8 bit masukan data. 
• Pin 13 (VCC) harus dipasang pada catu daya +5V. 
• Pin 14 dihubungkan dengan catu daya positif melalui hambatan R14 
• Pin 15 dihubungkan ke ground melalui hambatan R15. 
• Kapasitor antar pin 16 dan pin 13 berfungsi untuk memberi 

kompensasi frekuensi bagi IC ini. 
 

Keluaran DAC 0808 berupa besaran arus yang dapat dihitung 
menggunakan Persamaan 2.5 
 

�� �  	 !"#$� % "#&
' % "#(

) % "#*
�+ %	

"#,
-� %	

"#.
+' %	

"#/
��) %

"#0
�1+2  (2.5) 
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dengan, 

	 ≅ 4567
8�' 	  

9: � 1 saat biner bernilai high  
9: � 0 saat biner bernilai low  
 
untuk mendapatkan nilai tegangan output maka nilai arus tersebut 
diubah menjadi besaran tegangan menggunakan Persamaan 2.6 
 

;� �	<� ∙ 	 ��  (2.6) 

;� �	<� ∙ 	 	 !"#$� % "#&
' % "#(

) % "#*
�+ %	

"#,
-� %	

"#.
+' %	

"#/
��) %

"#0
�1+2   

   (2.7) 
 

 
Gambar 2.9 Konfigurasi Pin IC DAC 0808 

 
2.6 Arduino UNO [4] 

Arduino UNO adalah arduino board yang menggunakan 
mikrokontroler ATmega328 yang bersifat open source. Sifat open 
source arduino mempunyai keuntungan yaitu komponen yang digunakan 
tidak hanya bergantung pada satu merek, namun memungkinkan dapat 
digunakan oleh semua komponen yang ada dipasaran. Arduino UNO 
memiliki 14 pin digital (6 pin dapat digunakan sebagai output PWM), 6 
input analog, sebuah 16 MHz osilator kristal, sebuah koneksi USB, 
sebuah konektor sumber tegangan, sebuah header ICSP, dan sebuah 
tombol reset. Bahasa pemrograman arduino merupakan bahasa C yang 
sudah disederhanakan syntax bahasa pemrogramannya. 
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Arduino UNO memiliki spesifikasi seperti pada Tabel 2.1 yang 
dapat beroperasi pada tegangan 6 sampai 20 volt. Jika arduino UNO 
diberi tegangan di bawah 7 volt, maka pin 5V akan menyediakan 
tegangan di bawah 5 volt dan arduino UNO mungkin bekerja tidak 
stabil. Jika diberikan tegangan melebihi 12 volt, Regulator tegangan 
kemungkinan menjadi terlalu panas dan merusak arduino UNO. 
Tegangan rekomendasi yang diberikan ke arduino UNO berkisar antara 
7 sampai 12 volt. 

 
Tabel 2.1  Tabel Spesifikasi Arduino UNO 

Spesifikasi Keterangan 
Mikrokontroller Atmega328 

Tegangan Operasi 5 Volt 
Tegangan Input (Rekomendasi) 7~12 Volt 

Tegangan Input (batas) 5~20 Volt 
Pin Digital I/O 14 

Pin Analog Input 16 
Arus DC per pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 150 mA 
Memori Flash 32KB (0.5KB untuk bootloader) 

SRAM 2 KB 
EEPROM 1 KB 

Kecepatan perwaktuan 16 Mhz 
 
Masing-masing dari 14 pin digital arduino UNO dapat digunakan 

sebagai masukan atau keluaran menggunakan fungsi pinMode(), 
digitalWrite(), dan digitalRead(). Setiap pin beroperasi pada tegangan 5 
volt. Setiap pin mampu menerima atau menghasilkan arus maksimum 
sebasar 40 mA dan memiliki resistor pull-up internal (diputus secara 
default) sebesar 20-30 KOhm. Sebagai tambahan, beberapa pin masukan 
digital memiliki kegunaan khusus sebagai berikut: 
• Komunikasi serial: pin 0 (RX) dan pin 1 (TX), digunakan untuk 

menerima(RX) dan mengirim(TX) data secara serial. 
• Interupsi Eksternal: pin 2 dan pin 3, pin ini dapat dikonfigurasi 

untuk memicu sebuah interupsi pada nilai rendah, sisi naik atau 
turun, atau pada saat terjadi perubahan nilai. 

• Pulse-width modulation (PWM): pin 3,5,6,9,10 dan 11, 
menyediakan keluaran PWM 8-bit dangan menggunakan fungsi 
analogWrite(). 
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• Serial Peripheral Interface (SPI): pin 10 (SS), 11 (MOSI), 12 
(MISO) dan 13 (SCK), pin ini mendukung komunikasi SPI dengan 
menggunakan SPI library. 

• LED: pin 13, terdapat built-in LED yang terhubung ke pin digital 
13. Ketika pin bernilai HIGH maka LED menyala, sebaliknya 
ketika pin bernilai LOW maka LED akan padam. 

Arduino UNO memiliki 6 masukan analog yang diberi label A0 
sampai A5, setiap pin menyediakan resolusi sebanyak 10 bit (1024 nilai 
yang berbeda). Secara default pin mengukur nilai tegangan dari ground 
(0V) hingga 5V, walaupun begitu dimungkinkan untuk mengganti nilai 
batas atas dengan menggunakan pin AREF dan fungsi 
analogReference(). Sebagai tambahan beberapa pin masukan analog 
memiliki fungsi khusus yaitu pin A4 (SDA) dan pin A5 (SCL) yang 
digunakan untuk komunikasi Two Wire Interface (TWI) atau Inter 
Integrated Circuit (I2C) dengan menggunakan Wire library(Arduino). 

2.7 Kontrol PID [7][8] 
Proporsional-integral-derivatif (PID) sering disebut sebagai 

kontroler 'jangka tiga'. Saat ini salah satu pengendali yang paling sering 
digunakan dalam industri proses. Dalam kontroler PID, variabel kontrol 
yang dihasilkan dari jangka waktu proporsional untuk error, jangka 
waktu yang mana merupakan integral dari error, dan jangka waktu yang  
mana merupakan turunan dari error. 

Salah satu tugas pengendali PID adalah mereduksi sinyal 
kesalahan, yaitu perbedaan antara sinyal setting dan sinyal aktual. 
Semakin cepat respon pengendali dan semakin kecil nilai kesalahan 
yang didapat maka semakin baik pula pengendali PID tersebut. Blok 
diagram pengendalai PID diperlihatkan pada Gambar 2.10 dimana setiap 
persamaan dari P, I, D saling berhubungan untuk mendapatkan output 
yang diinginkan. 
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Gambar 2.10 Blok Diagram Kontrol PID 
 

2.7.1. Kontrol Proporsional 
Kontrol proporsional berfungsi untuk memperkuat sinyal 

kesalahan penggerak (sinyal error), sehingga akan mempercepat 
keluaran sistem mencapai titik referensi. Hubungan antara input 
kontroler u(t) dengan sinyal error e(t) terlihat pada Persamaan 2.8 

 
>�?� � 	 @A�?�   (2.8) 
 
Error dikalikan dengan gain Kp. Sebuah gain yang sangat tinggi 

dapat menyebabkan ketidakstabilan, dan gain yang sangat rendah dapat 
menyebabkan sistem rusak. 

 
2.7.2. Kontrol Integral 

Kontrol integral pada prinsipnya bertujuan untuk menghilangkan 
kesalahan keadaan tunak (offset) yang biasanya dihasilkan oleh kontrol 
proporsional. Hubungan antara output kontrol integral u(t) dengan sinyal 
error e(t) terlihat pada Persamaan 2.9 

 

>�?� � 	 B C A�?�D
E F?   (2.9) 

 
Integral dari error diambil dan dikalikan dengan gain Ki. Gain 

dapat disesuaikan untuk mengarahkan nilai error ke nol selama waktu 
yang dibutuhkan. Sebuah gain terlalu tinggi dapat menyebabkan osilasi 
dan gain terlalu rendah dapat menyebabkan respon lamban. 
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2.7.3. Kontrol Derivatif 
Kontrol derivatif dapat disebut pengendali laju, karena output 

kontroler sebanding dengan laju perubahan sinyal error. Hubungan 
antara output derivatif u(t) dengan sinyal error e(t) terlihat pada 
Persamaan 2.10 
  

>�?� � 	 G GH�D�GD   (2.10) 

 
Turunan dari error dikalikan dengan gain Kd. Sekali lagi, jika 

gain terlalu tinggi sistem dapat berosilasi dan jika gain terlalu rendah 
respon mungkin lamban. Maka, gabungan dari nilai Kp, Ki, Kd akan 
menghasilkan gelombang seperti pada Gambar 2.11 dan keterangan dari 
setiap gelombang seperti berikut: 
1. Time Constant (t) : Ukuran waktu yang menyatakan kecepatan 

respon 
2. Settling Time (TS):  Ukuran waktu yang menyatakan respon telah 

masuk  ±5% atau  ±2% atau  ±0,5% dari respon steady state. 
3. Rise Time (TR)  :  Ukuran waktu yang menyatakan keberadaan 

suatu respon, yang di ukur mulai respon 5% s/d 95% dari respon  
steady state (dapat  pula 10% s/d 90%). 

4. Delay Time (TD)  :  Ukuran waktu yang menyatakan faktor 
keterlambatan respon output terhadap input, di ukur mulai t = 0 s/d 
respon mencapai 50% dari respon steady state. 

5. Overshoot : seberapa besar peak level lebih tinggi dari steady state 

 
Gambar 2.11 Waktu Respon Sistem 
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2.7.4. Metode Ziegler-Nichols 
Metode Ziegler-Nichols dan good gain method merupakan salah 

satu metode selain dari perhitungan matematika yang digunakan untuk 
mendaptkan nilai parameter PID yang sesuai untuk sistem. Metode ini 
melakukan percobaan pendekatan secara pengujian untuk mendapatkan 
parameter PID. Terdapat 2 metode Ziegler Nichols ini yang digunakan 
pada sistem loop terbuka 

Untuk loop terbuka, langkah pertama menemukan parameter 
plant dengan menerapkan langkah untuk sistem loop terbuka. Parameter 
plant K, Td, dan Ti kemudian akan dijelaskan pada Gambar 2.12 

Kemudian Ziegler dan Nichols menyarankan menggunakan 
pengaturan kontroler PID yang diberikan dalam Gambar 2.13 saat loop 
tertutup. Parameter ini didasarkan pada konsep meminimalkan integral 
dari kesalahan mutlak setelah menerapkan langkah perubahan ke 
setpoint 

 
Gambar 2.12 Grafik Parameter Plant K, Td, dan Ti 

 
Gambar 2.13 Pengaturan Sistem Loop Terbuka Ziegler-Nichols 
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2.7.5 Persamaan PID 
Gabungan dari proposional, integral, dan derivatif dapat 

dinyatakan pada Gambar 2.14 yang menunjukkan diagram blok klasik 
waktu kontinu kontroler PID. 

Menyetel kontroler meliputi penyesuaian parameter Kp, Kd dan 
Ki untuk mendapatkan respon yang memuaskan. Karakteristik kontroler 
PID diketahui dengan baik dan benar, dan sebagian besar pengendali 
modern berdasarkan pada beberapa bentuk PID. Hubungan input-output 
kontroler PID dapat dinyatakan sebagai Persamaan 2.11 
 

>�?� �  @ !A�?� % 	 �IJ C A�?�F? %	KG
GH�D�
GD 2  (2.11) 

 
dengan, 
>�?�  = sinyal output dari kontroler 
 @  = Konstanta Proposional 
KB  = waktu integral 
KG  = waktu derivatif 
A�?�  = sinyal error 
 
Perhatikan bahwa Persamaan 2.11 kadang-kadang ditulis sebagai 
 

>�?� �  @	A�?� % 	 B C A�?�F? %	 G GH�D�GD %	D
� >�,  (2.12) 

 
dimana, 
 

  B �
LM
IJ

  dan  G �	 @KG .  (2.13) 

Setelah mendapatkan persamaan PID di atas maka untuk memasukkan 
parameter PID ke dalam program menggunakan persamaan PID kontrol 
seperti Gambar 2.15. Sehingga, didapatkan parameter sebagai berikut: 

 
α � 	KPT/TS  (2.14) 
β � 	KPTU/T (2.15) 
 
Dengan mengacu pada Gambar 2.15 dapat ditulis persamaan 

perbedaan berikut: 
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untuk bagian proporsional, 
 

VW �	 @AW  (2.16) 
 

untuk bagian integral, 
 
XW �	YAW % XW��  (2.17) 

 
dan untuk bagian derviatif, 

 
ZW � 	[�AW − AW���  (2.18) 

 
Maka, keluaran yang dihasilkan sebagai Persamaan 2.19 

 
>W �	VW % XW % ZW  (2.19) 

 

 
Gambar 2.14 Continuous-time Sistem Kontrol PID 

 

 
Gambar 2.15 Kontrol PID Dalam Struktur Paralel 
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2.7.6 Metode Good Gain 
Metode good gain merupakan salah satu cara untuk mendapatkan 

parameter PID yang sesuai dengan sistem. Metode ini berbeda dengan 
metode Ziegler Nichols dimana pada metode ini tidak mengatur sistem 
kontrol sampai pada keadaan berosilasi. Adapun prosedur yang harus 
dilakukan dalam metode ini untuk menentukan parameter PID yaitu 
sebagai berikut: 
1. Proses pertama dilakukan pada sistem loop tertutup dimana 

sinyal kontrol dimasukkan secara manual. 
2. Kontrol proporsional dimasukan secara bertahap dimulai dari 0 

atau 1 (Kp = 0), dan untuk waktu integral dan derivatif diset ∞ 
dan 0 ( set Ti = ∞ dan Td = 0). Penambahan atau pengurangan 
nilai Kp berbengaruh terhadap respon overshoot suatu sistem. 

3. Set waktu integral Ti sesuai Persamaan 2.20 
 
TS � 1,5T]^	   (2.20) 
 
Dimana pada Gambar 2.16 menunjukkan Tou adalah waktu 
respon suatu sistem setelah mengalami overshoot menuju steady 
state. 

4. Cek kesetabilan sistem kontrol setelah digunakan langkah 
setpoint karena ini merupakan permulaan untuk parameter 
integral. Parameter integral sangat mempengaruhi parameter 
proporsional. Jika pada kontrol PI kestabilan sistem menjadi 
buruk maka langkah yang harus dilakukan adalah mengurangi Kp 
80% dari harga aslinya. 

5. Jika ingin memasukkan parameter derivatif agar kontroler 
menjadi PID kontrol,maka setting seusai dengan Persamaan 2.21 
 

T_ � `a
'   (2.21)  

 
Gambar 2.16 Respon T]^ 
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2.8 LabVIEW [5] 
LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering 

Workbench) adalah bahasa pemrograman grafis yang menggunakan ikon 
bukan baris teks untuk membuat aplikasi. Software ini digunakan khusus 
untuk pemrosesan dan visualisasi data dalam bidang akuisisi data, 
kendali dan instrumentasi, serta otomatisasi industri. Berbeda dengan 
bahasa pemrograman berbasis teks, di mana petunjuk menentukan 
eksekusi program. LabVIEW menggunakan data flow pemrograman, di 
mana aliran data menentukan eksekusi. 

LabVIEW adalah berorientasi objek grafis bahasa komputer yang 
dikembangkan untuk memfasilitasi perangkat keras dan perangkat 
lunak. Komunikasi LabVIEW adalah bahasa komputer yang lengkap 
yang dapat digunakan seperti Basic, FORTRAN, atau C. Dalam 
LabVIEW kita bisa untuk menciptakan instrumentasi virtual yang estetis 
tampak seperti instrumentasi nyata tetapi dikendalikan oleh program 
komputer yang canggih. Ada beberapa tingkatan instrumentasi virtual 
akuisisi data yang membuatnya mudah untuk mengontrol aliran data, 
dan pemrosesan sinyal banyak dan algoritma analisis datang dengan 
perangkat lunak sebagai instrumentasi virtual premade. Di dalam kelas, 
kesamaan antara instrumen virtual dan nyata membantu mahasiswa 
memahami bagaimana informasi dilewatkan antara komputer dan 
instrumen terpasang.  

Program pada LabVIEW yang disebut sebagai VI (Virtual 
Instrument). Setiap VI menggunakan fungsi-fungsi yang menggerakkan 
masukan dari pemakai antarmuka atau sumber lain dan menampilkan 
informasi itu atau memindahkannya ke file lain atau ke komputer lain. 
VI menyediakan tiga komponen yaitu : 
• Panel muka (front panel), yang melayani antarmuka pengguna. 

Front panel merupakan interface antar pengguna (user) dengan 
program. Di dalam front panel terdapat kontrol (input) dan 
indikator (output) yang dikenal dengan Kontrol Palet. Kontrol pada 
front panel dapat berupa knop, tombol, dial, dan lainnya. 
Sedangkan untuk indikator (output) dapat berupa LED, grafik, dan 
tampilan lainnya. Kontrol menirukan input instrumen dan 
menyuplai data ke diagram blok pada VI yang bersangkutan. 
Indikator menirukan instrumen keluaran dan menampilkan data. 
Untuk menampilkan Kontrol Palet maka pada front panel dapat 
diaktifkan View >> Control Pallete. 

• Diagram blok, berisi kode sumber grafis yang menggambarkan 
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fungsi-fungsi VI. Setelah membangun front panel, perlu 
menambahkan kode menggunakan grafis yang mewakili fungsi 
untuk mengendalikan objek - objek front panel. Blok diagram 
berisi source code grafis ini. Objek – objek front panel tampak 
seperti terminal pada diagram blok. Virtual Instrument 
menunjukkan beberapa objek diagram blok seperti terminal – 
terminal, fungsi – fungsi dan alur. Pada diagram blok terdapat 
Function Pallete, yang menyediakan visible items untuk 
membentuk suatu program. Jika tidak ditampilkan pada diagram 
blok windows maka dapat diaktifkan melalui Window >> Show 
Functions Pallete, atau klik kanan area pada diagram window. 
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BAB III 
PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

 
Perancangan alat pada bab ini terdiri dari perancangan perangkat 

keras (hardware) dan perancangan perangkat lunak (software).  
Perancangan perangkat keras (hardware) dibagi menjadi 2 bagian, 

yaitu meliputi perancangan elektronik dan juga perancangan mekanik. 
Perancangan elektronik terdiri dari skematik I/O Arduino UNO, 
pengendalian motor menggunakan driver TRIAC, perancangan ZCD 
(Zero Crossing Detector), perancangan DAC 8 bit, serta perancangan 
sensor rotary encoder. Sedangkan untuk perancangan mekanik, meliputi 
perancangan kopel sensor dan perancangan rem mekanik. 

Untuk perancangan perangkat lunak (software) meliputi 
perancangan pemograman Arduino UNO untuk Interface dan PID, 
Arduino UNO untuk switching TRIAC, dan perancangan pemograman 
LabVIEW. 

 
3.1. Blok Fungsional Sistem 

Pada bab ini dibahas mengenai perancangan alat secara 
keseluruhan. Dijelaskan pula lebih terinci tiap-tiap bagian atau blok-blok 
penyusun alat ini pada Gambar 3.1 yang berupa blok fungsional sistem. 

Tahapan-tahapan yang ada pada blok fungsional untuk 
perancangan Tugas Akhir ini sebagai berikut : 
1. LabVIEW  : digunakan untuk mengirim parameter-parameter 

pengaturan seperti setpoint, kp, ki, dan kd. Selain itu juga 
menerima data berupa nilai kecepatan motor 

2. Arduino UNO (1) : digunakan untuk menerima parameter yang 
dikirim dari LabVIEW, menerima sinyal pulsa dari rotary encoder 
untuk diubah menjadi nilai kecepatan, mengirim data nilai 
kecepatan ke LabVIEW, dan mengirim output kecepatan berupa 
data digital ke DAC 8 bit. 

3. DAC 8 bit : digunakan untuk mengubah data digital yang 
dikirim oleh Arduino UNO (1) menjadi data analog untuk dikirim 
ke Arduino UNO (2) 

4. Zero Crossing Detector : digunakan untuk mendeteksi persilangan 
nol tegangan jala-jala PLN 

5. Arduino UNO (2) : digunakan untuk menerima data analog 
DAC dan melakukan switching driver 
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6. Driver TRIAC : digunakan untuk mengatur kecepatan motor 
dengan metode switching 

7. Rotary encoder : digunakan untuk membaca kecepatan motor dan 
mengeluarkannya dalam bentuk sinyal pulsa 

8. Motor AC 1 phasa : plant yang akan dikontrol 
9. Tegangan Jala-jala : sebagai input zero crossing detector 

 
Gambar 3.1 Blok Fungsional Sistem 

 
3.2. Perancangan Perangkat Keras (Hardware) 

Perancangan perangkat keras (hardware) dibagi menjadi 2 bagian, 
yaitu meliputi perancangan elektronik dan juga perancangan mekanik. 
Perancangan elektronik terdiri dari perancangan power supply, skematik 
I/O Arduino UNO, perancangan DAC 8 bit, perancangan ZCD (Zero 
Crossing Detector), pengendalian motor menggunakan driver TRIAC, 
serta perancangan sensor rotary encoder. Selanjutnya pada perancangan 
mekanik, meliputi perancangan kopel sensor dan perancangan rem 
mekanik. 

 
3.2.1. Perancangan Elektronik 
 
3.2.1.1. Perancangan Power Supply 

Power supply digunakan untuk memberikan suplai tegangan 
sesuai yang dibutuhkan oleh rangkaian. Tegangan jala-jala PLN 

LabVIEW 

Arduino UNO 
(1) 

DAC 8 bit 

Arduino 
UNO (2) 

Zero Crosing 
Detector Driver TRIAC 

Motor AC 1 
Phasa 

Rotary 
Encoder 

Tegangan 
Jala-jala 
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diturunkan menggunakan transformator step down dan diubah menjadi 
tegangan DC menggunakan penyearah gelombang penuh. Tegangan DC 
tersebut difilter menggunakan kapasitor sebelum dan sesudah diregulasi 
menggunakan IC regulator LM78XX dan LM79XX untuk mengurangi 
riak. Berikut Gambar 3.2 rangkaian power supply secara keseluruhan : 

 
Gambar 3.2 Rangkaian Power Supply 

 
3.2.1.2. Skematik Arduino UNO (1) 

Pada Gambar 3.3 Skematik Arduino UNO dapat diketahui 
mengenai penyambungan / pengkoneksian port - port yang digunakan 
pada rotary encoder dan DAC 8 bit. 

Pin - pin pada Arduino UNO (1) yang digunakan pada Tugas 
Akhir ini dijelaskan pada Tabel 3.1 sebagai berikut : 

 
Tabel 3.1 Pin Arduino UNO (1) yang Digunakan 

PIN FUNGSI 

2 Membaca sinyal pulsa encoder 

5 Digital Output bit ke-1 

6 Digital Output bit ke-2 

7 Digital Output bit ke-3 

8 Digital Output bit ke-4 

9 Digital Output bit ke-5 

10 Digital Output bit ke-6 

11 Digital Output bit ke-7 

12 Digital Output bit ke-8 
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Gambar 3.3 Skematik Arduino UNO (1) 

 
3.2.1.3. Skematik Arduino UNO (2) 

Arduino UNO (2) digunakan untuk melakukan proses switching 
driver TRIAC AC 1 phasa seperti pada Gambar 3.4. Digunakannya 
Arduino UNO yang kedua ini dikarenakan dibutuhkannya pembacaan 
interrupt dan pada Arduino UNO yang pertama telah terjadi proses 
pembacaan pin interrupt. Meskipun Arduino UNO memiliki 2 pin 
Interrupt, kedua proses tidak dapat dikerjakan pada satu Arduino karena 
memiliki waktu tunda yang berbeda. 

Pin - pin pada Arduino UNO (2) yang digunakan pada Tugas 
Akhir ini dijelaskan pada Tabel 3.2 sebagai berikut : 

 
Tabel 3.2 Pin Arduino UNO (2) yang Digunakan 

PIN FUNGSI 

A3 Membaca data analog dari DAC 8 bit 

2  Membaca sinyal pulsa dari Zero Crossing Detector 

7 Switching Driver TRIAC 
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Gambar 3.4 Skematik Arduino UNO (2) 

 
3.2.1.4. Perancangan DAC 8 bit 

Digital to Analog Converter (DAC) diunakan untuk mengubah 
suatu data digital berupa nilai biner menjadi suatu tegangan analog. 
Pembuatan DAC dikarenakan Arduino UNO tidak mampu 
menghasilkan output berupa tegangan analog. Arduino UNO hanya 
mampu menghasilkan suatu sinyal digital 0 volt atau 5 volt. Sedangkan, 
pada Arduino UNO (2) yang akan digunakan untuk melakukan 
switching driver TRIAC membutuhkan tegangan analog sebagai lama 
waktu tunda switching driver TRIAC sehingga akan didapatkan nilai 
tegangan yang diinginkan. Maka, dibuat rangkaian suatu pengkonversi 
data digital menjadi tegangan analog menggunakan IC DAC0808 seperti 
pada Gambar 3.5 

Namun DAC0808 ini memiliki keluaran berupa arus, maka 
arus tersebut harus dikonversikan terlebih dahulu menjadi tegangan 
menggunakan IC LM741 seperti Gambar 3.6 yang merupakan rangkaian 
konversi arus menjadi tegangan 

Rangkaian keseluruhan merupakan gabungan antara rangkaian 
IC DAC0808 dengan pengkonversi arus menjadi tegangan IC LM741. 
Sehingga didapatkan suatu rangkaian yang dapat mengubah suatu data 
digital (8 bit) menjadi suatu nilai tegangan analog seperti Gambar 3.7 
yaitu keseluruhan rangkaian DAC 8bit  
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Gambar 3.5 Skematik DAC0808 

 

 
Gambar 3.6 Pengkonversi Arus Menjadi Tegangan 

 

 
Gambar 3.7 Rangkaian Keseluruhan DAC 8bit 

 
 
 

Output 0-5V 

Pin A3 
Arduino UNO (2) 

Output 

Menuju Input Pengkonversi 
Arus Menjadi Tegangan 
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3.2.1.5. Perancangan Zero Crossing Detector 
Zero Crossing Detector adalah rangkaian yang digunakan 

untuk mendeteksi gelombang sinus tegangan jala-jala AC 220 V ketika 
melalui persimpangan titik nol. Rangkaian Zero Crossing Detector pada 
Tugas Akhir ini menggunakan optocoupler IC 4N35 seperti Gambar 3.8 
yaitu rangkaian Zero Crossing Detector 

Pada rangkaian ZCD tersebut dibutuhkan sinyal AC yang 
disearahkan dengan menggunakan rangkaian penyearah gelombang 
penuh. Sinyal AC yang telah diubah menjadi sinyal DC masuk ke LED 
optocoupler IC 4N35 melalui sebuah resistor. Nilai resistor dapat 
diketahui dengan cara sebagai berikut : 

 
���� � 25�  
�	 � 10�  
�	 � 1,3	�  
 

�� �
����

√�
�

��

√�
� 35,35	�  

 
���� � 35 � �	 � 35 � 1,3 � 32,7	�  

� �
����
��

�
��, 

!"∙!"$%
� 3,270Ω → 3,3(Ω  

 
Kemudian tegangan 5VDC masuk ke bagian receiver 

optocoupler yang telah di seri dengan resistor pull up. Pin X5-2 pada 
Gambar 3.8 merupakan pin yang akan masuk ke pin interrupt Arduino 
UNO (2). 

 

 
Gambar 3.8 Rangkaian Zero Crossing Detector 
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3.2.1.6. Perancangan Driver TRIAC 
Driver TRIAC digunakan untuk mengatur tegangan yang 

masuk ke motor dengan metode switching. Switching TRIAC Arduino 
UNO (2) menggunakan tegangan rendah DC. Sedangkan tegangan yang 
masuk ke motor adalah tegangan jala-jala PLN 220-240VAC. Oleh 
karena itu pada rangkaian driver ini dibutuhkan suatu  pemisah antara 
tegangan rangkaian kontrol yang berupa tegangan rendah DC terhadap 
rangkaian daya yang berupa tegangan tinggi AC seperti pada Gambar 
3.9 yaitu rangkaian driver TRIAC AC 1 phasa 

Pada rangkaian driver tersebut digunakan MOC3021 sebagai 
isolasi antara tegangan rendah DC dengan tegangan tinggi AC. TRIAC 
BTA16 digunakan sebagai saklar antara sumber tegangan  dan beban. 
Rangkaian tersebut sesuai dengan rangkaian yang ada di dalam 
datasheet IC MOC3021 dengan beban induktif dengan arus gate antara 
15mA-50mA seperti yang terlihat pada Gambar 3.10 

 
Gambar 3.9 Driver TRIAC AC 1 Phasa 

 

 
Gambar 3.10 Rangkaian MOC3021 

 
3.2.1.7. Perancangan Sensor Rotary Encoder 

Sensor rotary encoder digunakan untuk membaca kecepatan 
putaran motor secara aktual. Jenis sensor rotary encoder yang 
digunakan adalah incremental rotary encoder yang memiliki 25 lubang 
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pada bagian shaft-nya. Sehingga rotary encoder ini menghasilkan 25 
pulsa tiap putaran (25ppr). Semakin besar nilai ppr dari suatu encoder, 
maka akan semakin teliti pembacaan kecepatannya. 

Namun di sisi lain, karena sensor ini menggunakan fungsi 
external interrupt dari Arduino UNO seperti yang terlihat pada Gambar 
3.11, maka harus dipertimbangkan besar ppr dengan kemampuan 
pembacaan data pada pin interrupt Arduino UNO 

 
Gambar 3.11 Sensor Rotary Encoder 

 
3.2.2. Perancangan Mekanik 
 
3.2.2.1. Perancangan Kopel Sensor 

Perancangan  kopel sensor disini maksudnya adalah 
penghubung antara rotor motor dengan sensor rotary encoder sperti 
yang terlihat pada Gambar 3.12. Sensor rotary encoder dipasang 
dibagian depan motor sehingga dibuatkan sebuah kopel atau 
penghubung dibagian depan motor tersebut menggunakan kopel 1:1. 
Perancangan asli dapat dilihat pada lampiran A-2 hingga A-4 
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Gambar 3.12 Kopel Sensor 

 
3.2.2.2. Perancangan Rem Mekanik 

Rem digunakan sebagai beban motor untuk mengetahui respon 
PID terhadap perubahan beban. Rem motor menggunakan sebuah 
piringan cakram yang dipasang di bagian depan motor. Proses 
pengereman dilakukan dengan cara mencengkram piringan dengan 
sebuah perangkat mekanik seperti pada Gambar 3.13 

 
Gambar 3.13 Perancangan Rem Mekanik 

 
3.3. Perancangan Perangkat Lunak (Software) 

Perancangan perangkat lunak (software) pada Tugas Akhir ini 
terdiri dari pemograman Arduino UNO dan pemrograman LabVIEW 
 
3.3.1. Pemrograman Arduino UNO 

Arduino adalah pengendali mikro yang bersifat open-source, 
diturunkan dari wiring platform, dirancang untuk memudahkan 
penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Perangkat kerasnya 
memiliki prosesor Atmel AVR dan perangkat lunaknya memiliki bahasa 
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pemrograman sendiri. Perangkat lunak yang digunakan dalam 
pemrograman Arduino UNO adalah Arduino IDE (Integrated 
Development Environment). Bahasa yang dipakai dalam Arduino bukan 
assembler yang relatif sulit, tetapi bahasa C yang disederhanakan 
dengan bantuan pustaka-pustaka (libraries) Arduino. Berikut Gambar 
3.14 berupa flowchart program keseluruhan : 

 
 

Gambar 3.14 Flowchart Program 
 
3.3.1.1. Program Pembaca Kecepatan Rotary Encoder 

Program Pembaca kecepatan dimaksudkan untuk mendapatkan 
nilai kecepatan motor. Rotary encoder yang menghasilkan sinyal pulsa 

START 

Set Parameter Kontrol 
Setpoint, Kp, Ki, Kd 

Baca Nilai Kecepatan 

Proses PID 

Kecepatan = PID 

Kecepatan = Setpoint 

STOP 

YA 

TIDAK  
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perlu diterjemahkan menjadi suatu nilai kecepatan dengan menggunakan 
rumus sebagai berikut : 

 

) � 	
*"	∙		

+	∙	,,�
  (3.1) 

 
dengan, 
)  = kecepatan (rpm) 
-  = jumlah pulsa yang dihasilkan rotary encoder 
../  = jumlah pulsa yang dihasilkan dalam satu putaran 
0  = waktu sampling (detik) 
 

Dalam pembacaan kecepatan digunakan fungsi external 
interrupt dan interrupt timer. Arduino UNO memiliki dua pin interrupt, 
yaitu INT0 dan INT1. INT0 berada pada pin 2 dan INT1 berada pada 
pin 3 Arduino UNO. Pada program kali ini dipergunakan pin external 
interrupt 2 (INT0). Sedangkan interrupt timer dipergunakan untuk 
memberikan time sampling. Semakin besar time sampling yang 
dipergunakan, akan semakin besar nilai error pembacaan kecepatannya. 
Dalam program ini dipergunakan time sampling sebesar 0.1 detik 
(100000 µS). Berikut Gambar 3.15 berupa program pembacaan 
kecepatan motor : 

 
Gambar 3.15  Program Arduino Pembaca Kecepatan 

 



 37

3.3.1.2. Program Komunikasi Serial 
Komunikasi serial dibutuhkan untuk melakukan interaksi antara 

Arduino UNO dengan komputer (dalam hal ini LabVIEW). Program 
komunikasi terdiri dari pengaturan baudrate atau kecepatan transmisi 
data. Pengaturan baudrate dilakukan dengan Serial.begin() yang berada 
pada bagian void setup(). Beberapa pilihan kecepatan komunikasi data 
yang dapat digunakan pada board Arduino UNO adalah 300, 1200, 
2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 28800, 38400, 57600 atau 115200. 
Berikut Gambar 3.16 berupa program yang dipergunakan untuk 
melakukan komunikasi serial : 

 
Gambar 3.16  Program Dasar Komunikasi Serial 

 
3.3.1.3. Program PID 

Sistem kontrol PID terdiri dari tiga buah cara pengaturan yaitu 
kontrol P (Proportional), I (Integral) dan D (Derivative). Dalam 
implementasinya masing-masing cara dapat bekerja sendiri maupun 
gabungan. Dalam perancangan sistem kontrol PID yang perlu dilakukan 
adalah mengatur parameter setpoint, Kp, Ki dan Kd. Pembuatan 
program PID berdasarkan Persamaan 2.17 hingga Persamaan 2.22 
mengenai persamaan PID. Berikut Gambar 3.17 yaitu blok diagram 
parameter PID pada program. 
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Gambar 3.17 Blok Diagram Parameter PID pada Program 

 

Memasukkan nilai Kp, 
Ki, Kd

Ti = Kp/Ki

Td = Kd/Kp

a = Kp * T/Ti

b = Kp * Td/ T

ek = setpoint - rpm

Parameter Proposional

wk = Kp * ek

Parameter Integral

pk = a * ek + pk_1

Parameter Derivatif

qk = b * (ek - ek_1)

dengan,

pk_1 = pk

ek_1 = ek

Parameter PID

uk = wk + pk + qk
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Berikut ini Gambar 3.18 yaitu program yang dibuat untuk 
melakukan pengontrolan PID: 

 
Gambar 3.18 Program PID 

 
3.3.1.4. Program Konversi Desimal Menjadi Biner 

Arduino UNO memiliki kemampuan untuk menghasilkan 
keluaran dalam bentuk PWM atau digital dan menerima masukan dalam 
bentuk analog maupun digital. Arduino UNO (1) dan Arduino UNO (2) 
yang digunakan dalam Tugas Akhir ini saling mengirim dan menerima 
data. Arduino UNO (1) mengirim data dalam bentuk digital biner 8 bit 
dan Arduino UNO (2) menerima data dalam bentuk sinyal analog. 
Keluaran PID Arduino UNO (1) yang masih dalam bentuk desimal perlu 
dikonversi menjadi data digital biner 8 bit.  Data biner tersebut akan 
masuk ke rangkaian DAC 8bit untuk diubah menjadi sinyal analog 
sehingga Arduino UNO (2) dapat menerima sinyal tersebut melalui pin 
ADC (A3). Berikut Gambar 3.19 berupa program konversi desimal 
menjadi biner 8 bit: 
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Gambar 3.19 Program Konversi Desimal Menjadi Biner 

 
3.3.1.5. Program Pengendali Driver TRIAC 

Arduino UNO (2) digunakan untuk mengendalikan driver 
TRIAC menggunakan metode switching. Arduino UNO (2) menerima 
sinyal interrupt dan sinyal analog. Sinyal interrupt digunakan untuk 
mengetahui kapan program akan dimulai dan sinyal analog digunakan 
untuk mengetahui lama delay switching. Berikut Gambar 3.20 berupa 
program yang digunakan untuk mengendalikan driver TRIAC : 

 
Gambar 3.20  Program Pengendali Driver TRIAC 

 
3.3.2. Pemrograman LabVIEW 

Pemograman LabVIEW merupakan pemrograman grafis 
dimana dalam Tugas Akhir ini digunakan untuk mengirim data 
diantaranya : Kp, Ki, Kd, dan setpoint. Selain itu juga dipergunakan 
untuk menampilkan data kecepatan motor yang terbaca oleh sensor dan 



 41

telah diproses menjadi suatu nilai rpm (rotasi per menit) oleh Arduino 
UNO. Berikut Gambar 3.21 berupa tampilan blok diagram dan Gambar 
3.22 berupa front panel pemrograman LabVIEW : 

 
Gambar 3.21 Blok Diagram Pemrograman LabVIEW 

 

 
Gambar 3.22 Front Panel Pemrograman LabVIEW 
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BAB IV 
PENGUJIAN DAN ANALISA ALAT 

 
Pada bab ini akan dibahas mengenai pengujian dan analisa alat dari 

modul pengaturan motor induksi satu phasa yang telah dibuat. Pengujian 
alat ini ditujukan untuk memastikan agar peralatan yang dibuat dapat 
berfungsi dengan baik. 

Pengujian ini meliputi pengujian output DAC 8 bit, pengujian zero 
crossing detector, pengujian driver TRIAC, pengujian sensor rotary 
encoder dan pengujian program PID. Setelah melakukan beberapa 
pengujian alat, data yang diperoleh akan dianalisa untuk mengetahui 
proses kerja dari seluruh sistem alat yang dibuat. 

 
4.1 Pengujian Power Supply 

Pengujian power supply bertujuan untuk mengetahui tegangan 
terukur telah sesuai dengan tegangan output power supply. Untuk 
mendapatkan data tegangan terukur menggunakan tanpa beban dan 
berbeban pada Tabel 4.1 sebagai berikut 
 
Tabel 4.1 Hasil Pengujian Power Supply 

Output 
Power Supply 

(VDC) 

Tegangan Terukur 
Penggunaan Tanpa Beban 

(VDC) 
Berbeban 
(VDC) 

5 4,98 4,97 ZCD, Driver TRIAC 
8 7,98 7,98 Arduino UNO 
12 11,98 11,98 DAC 8bit 
-12 -12,02 -12,02 DAC 8bit 

 
Tabel 4.1 menunjukkan bahwa hasil antara tegangan output power 

supply dengan tegangan terukur memiliki drop tegangan ± 0,02 Volt. 
 

4.2 Pengujian DAC 8 bit 
Pengujian DAC 8 bit dilakukan untuk memperoleh data yang valid 

antara input dan output. Pengujian DAC 8 bit dengan mengatur Vref 
sebesar 5 volt kemudian memberikan input digital dalam bentuk biner 
dari 0 hingga 255 menggunakan saklar SPDT seperti pada Gambar 4.1. 
Keluaran DAC 8 bit diukur menggunakan AVO meter SANWA 
CD800a. Berikut Tabel 4.2 adalah hasil pengujian DAC 8 bit sebagai 
berikut: 
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Tabel 4.2 Hasil Pengujian DAC 8 bit 
Input Output Error 

(Pengukuran-Perhitungan) Biner Desimal Pengukuran Perhitungan 
0000 0000 0 0,004 V 0 V 0,004 V 
0000 0001 1 0,024 V 0,019 V 0,005 V 
0000 0011 3 0,062 V 0,058 V 0,004 V 
0000 0111 7 0,141 V 0,136 V 0,005 V 
0000 1111 15 0,297 V 0,292 V 0,005 V 
0001 1111 31 O,608 V 0,605 V 0,003 V 
0011 1111 63 1,233 V 1,23 V 0,003 V 
0111 1111 127 2,485 V 2,48 V 0,005 V 
1111 1111 255 4,98 V 4,98 V 0 V 

 
Tabel 4.2 menunjukkan bahwa pengujian DAC 8 bit terdapat error 

±0,005 V pada setiap perubahan 1 bit. 

 
Gambar 4.1 Wiring Pengujian DAC 8 bit 

 
4.3 Pengujian Zero Crossing Detector 

Pengujian zero crossing detector dimaksudkan untuk mengetahui 
apakah rangkaian zero crossing detector tersebut menghasilkan sinyal 
ketika tegangan jala-jala PLN berada pada persilangan nol seperti pada 
Gambar 4.3. Pengujian seperti pada Gambar 4.2 dilakukan dengan 
membandingkan sinyal AC tegangan jala-jala PLN yang telah 
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diturunkan menggunakan transformator step down terhadap sinyal 
keluaran zero crossing detector menggunakan osiloskop laboratorium 
Elektronika Terapan D3 Teknik Elektro. Berikut ini wiring pengujian 
dan hasil pengujian rangkaian zero crossing detector : 

 
Gambar 4.2 Wiring Pengujian Zero Crossing Detector 

 

 
Gambar 4.3 Hasil Pengujian Zero Crossing Detector 

 
4.4 Pengujian Driver TRIAC 

Tujuan driver TRIAC adalah untuk menguji driver dapat bekerja 
dengan baik atau tidak ketika digunakan. Pengujian driver dilakukan 
dengan cara mengukur nilai tegangan pada beban ketika dilakukan 
pemotongan sinyal pada sudut-sudut tertentu. Alat ukur yang digunakan 
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dalam pengukuran ini adalah AVO meter SANWA CD800a. Berikut 
Tabel 4.3 hasil pengujian driver TRIAC sebagai berikut : 
 
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Driver TRIAC 

Sudut Pemotongan Output 
0% 229 V 
25% 180 V 
50% 116 V 
75% 60 V 

±95% 6,6 V 
*Input = 229 Volt 
 
Tabel 4.3 menunjukkan hasil pemotongan sinyal driver TRIAC 

dengan input 229 volt pada sudut pemotongan ±95% menghasilkan 
keluaran 6,6 Volt. 

 
4.5 Pengujian Rotary Encoder dan Program Pembaca 

Tujuan pengujian rotary encoder adalah untuk mengetahui 
keluaran dari rotary encoder. Pengujian keluaran rotary encoder 
dilakukan dengan cara memasang rotary encoder ke bagian kopel antara 
sensor dengan motor sehingga rotary encoder akan terhubung dengan 
rotor motor AC. Pengujian sinyal keluaran rotary encoder dilakukan 
dengan cara mengamati osiloskop. Osiloskop yang digunakan adalah 
osiloskop Laboratorium Elektronika Terapan D3 Teknik Elektro. 
Kemudian dilakukan pengujian program pembacaan rotary encoder. 
Tujuan dari pengujian program pembacaan rotary encoder ini adalah 
untuk mengetahui apakah program yang dibuat sudah dapat 
diaplikasikan atau belum sehingga nantinya hasil rotary encoder dari 
program yang masuk akan sesuai dengan data rotary encoder pada 
motor yang sebenarnya. Pengujian program dilakukan dengan cara 
membandingkan antara pembacaan sensor rotary encoder dengan 
tachometer merk Dekko Laboratorium Elektronika Terapan D3 Teknik 
Elektro. Dari data pengujian dan pengukuran didapatkan nilai error 
sebagai berikut : 
 
Error = Pengukuran – Pengujian        (4.1) 
 
Keterangan : 
Pengujian = Nilai dari rotary encoder yang telah dikalibrasi 
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Pengukuran = Nilai yang terukur menggunakan tachometer 
 

Pada Gambar 4.4 dapat dicari nilai kecepatan menggunakan 
Persamaan 3.1 untuk mengubah jumlah pulsa menjadi nilai kecepatan 
seperti dibawah ini : 
 
f     = 1,2593 KHz = 1259    
T    = 1 detik 
ppr = 25 
 

� =
60	. �

	. 

�
 

 

� =
60	. 1259

1.25
 

 

� =
75540

25
 

 

� = 3024 
 
dalam pengujian ini mikrokontroler digunakan untuk mengubah jumlah 
pulsa menjadi nilai kecepatan menggunakan persamaan 3.1 seperti 
contoh diatas. Pada Gambar 4.5 diperlihatkan hasil pembacaan 
kecepatan oleh rotary encoder. Pada Tabel 4.4 diperlihatkan hasil 
pengujian program pembacaan rotary encoder sebagai berikut : 

 
Tabel 4.4 Pengujian Program Pembacaan Rotary Encoder 

Pengukuran 
(rpm) 

Pengujian 
(rpm) 

Error 
(pengukuran - pengujian) 

1008 1024 -16 
1274 1249 25 
1531 1572 -41 
1754 1798 -44 
1999 2000 -1 
2256 2226 30 
2507 2548 -41 
2754 2774 -20 
2998 3024 -26 
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Gambar 4.4 Pengujian Keluaran Rotary Encoder 

 

 
Gambar 4.5 Pengujian Program Pembacaan Rotary Encoder 

 
4.6 Pengujian Kontrol PID 

Pengujian motor menggunakan metode kontrol PID. Tahap 
pengujian respon motor ini dilakukan tiga pengujian yaitu pengujian 
nilai Kp, Ki, Kd 

 
4.5.1 Pengujian Respon Motor Tanpa Beban dan Berbeban pada 

Sistem Open Loop 
Pengujian ini bertujuan melihat respon motor menggunakan 

sistem open-loop pada saat setpoint bernilai 2500 rpm. Dimana, metode 
ini memiliki 2 parameter yaitu T� (waktu mati) dan T� (waktu tunda). 
Maka dari Gambar 4.6 menunjukkan grafik motor tanpa beban yang 



 49

stabil saat kecepatan 2400 rpm. Sehingga didapatkan nilai T� sebesar 0 
detik, T� sebesar 18,5 detik dan rise time 30 detik. Sedangkan pada 
Gambar 4.7 menunjukkan grafik motor berbeban pada kecepatan 2400 
rpm saat detik ke 66 motor diberi beban dan sistem tidak dapat 
mengembalikan pada set point sehingga motor berhenti. 

 
Gambar 4.6 Grafik Respon Motor Sistem Open Loop Tanpa Beban 

 

 
Gambar 4.7 Grafik Respon Motor Sistem Open Loop Berbeban 

 
4.5.2 Pengujian Respon Motor Terhadap Sistem PID 

Pengujian ini dilakukan untuk melihat respon motor dalam 
mencapai nilai kecepatan referensi atau setpoint. Respon motor dalam 
mencapai kecepatan referensi menggunakan sistem PID dengan 
pengujian berulang-ulang atau trial & error untuk mendapatkan nilai 
Kp, Ki, Kd pada kecepatan referensi 2500 rpm seperti yang terdata pada 
Tabel 4.5 hasil pengujian nilai Kp sebagai berikut : 
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Tabel 4.5 Pengujian Nilai Kp 

Kp Ki Kd Steady State 
Rise 

Time(s) 
Settling 
Time(s) 

1,7 0 0 1152 0,5 1,5 

2 0 0 1344 0,9 1,7 

2,3 0 0 1488 1,1 2 

 
Tabel 4.5 menunjukkan bahwa semakin tinggi nilai Kp sehingga 

semakin cepat steady state yang dapat dicapai motor. Nilai parameter 
Kp menggunakan Kp 2,3 didapatkan dari metode trial and error. 
Sedangkan nilai Kp 1,7 dan Kp 2 sebagai perbandingan respon dari Kp 
2,3. Tabel 4.5 dan Gambar 4.7 hingga Gambar 4.9 menunjukkan grafik 
saat Kp bernilai 2,3 motor memiliki steady state yang lebih tinggi 
dibandingkan dengan Kp 1,7 dan Kp 2. Maka nilai Kp 2,3 digunakan 
sebagai kontrol proposional dalam sistem PID. Hal ini dikarenakan 
kontrol proposional berfungsi untuk memperkuat sinyal sehingga 
mempercepat respon mencapai set point. 

Setelah mendapatkan nilai Kp yang stabil untuk kecepatan 
2500rpm maka dilanjutkan mencari nilai Ki saat nilai Kp 2,3. Berikut 
Tabel 4.6 hasil pengujian nilai Kp dan Ki sebagai berikut : 

 
Tabel 4.6 Pengujian Nilai Kp dan Ki 

Kp Ki Kd Steady State Rise 
Time(s) 

Settling 
Time(s) 

2,3 1 0 2500 7,6 8,9 

2,3 1,7 0 2500 4,2 6,3 

2,3 2,2 0 2500 4,5 6,5 

 
Pada Tabel 4.6 nilai parameter Ki menggunakan Ki 1,7 

didapatkan dari metode trial and error. Sedangkan nilai Ki 1 dan Ki 2,2 
sebagai perbandingan respon dari Ki 1,7. Tabel 4.6  dan Gambar 4.10 
hingga Gambar 4.12 menunjukkan bahwa saat Ki semakin besar bukan 
berarti respon motor semakin cepat maka nilai Ki 1,7 digunakan sebagai 
kontrol integral dalam sistem PID dengan nilai rise time dan settling 
time Ki 1,7 lebih kecil daripada Ki 1 dan Ki 2,2. 

Setelah mendapatkan nilai Ki yang stabil untuk kecepatan 
2500rpm maka dilanjutkan mencari nilai Kd saat nilai Kp 2,3 dan Ki 
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1,7. Berikut Tabel 4.7 hasil pengujian nilai Kp, Ki, dan Kd sebagai 
berikut : 

 
Tabel 4.7 Pengujian Nilai Kp, Ki, dan Kd 

Kp Ki Kd Steady 
State 

Rise 
Time(s) 

Settling 
Time(s) 

Overshoot 

2,3 1,7 0,1 2500 2,9 7 150 

2,3 1,7 0,5 2500 2,9 10 250 

2,3 1,7 2,2 2500 3 12,8 400 

 
Pada Tabel 4.7 nilai parameter Kd menggunakan Kd 0,1 

didapatkan dari metode trial and error. Sedangkan nilai Kd 0,5 dan Kd 
2,2 sebagai perbandingan respon dari Kd 0,1. Tabel 4.7 dan Gambar 
4.13 hingga Gambar 4.15 menunjukkan bahwa perubahan nilai Kd 
memiliki nilai rise time yang hampir sama. Maka nilai Kd 0,1 digunakan 
sebagai kontrol derivatif dalam sistem PID dikarenakan jika semakin 
besar Kd maka semakin besar nilai settling time dan overshoot yang 
dihasilkan. 

 
Gambar 4.8 Grafik Respon Motor pada Nilai Kp 1,7 
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Gambar 4.9 Grafik Respon Motor pada Nilai Kp 2 

 

 
Gambar 4.10 Grafik Respon Motor pada Nilai Kp 2,3 
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Gambar 4.11 Grafik Respon Motor pada Nilai Ki 1 

 

 
Gambar 4.12 Grafik Respon Motor pada Nilai Ki 1,7  
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Gambar 4.13 Grafik Respon Motor pada Nilai Ki 2,2 

 

 
Gambar 4.14 Grafik Respon Motor pada Nilai Kd 0,1 
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Gambar 4.15 Grafik Respon Motor pada Nilai Kd 0,5 

 

 
Gambar 4.16 Grafik Respon Motor pada Nilai Kd 1 
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4.5.3 Pengujian Respon Motor terhadap Rise Time 
Pengujian ini dilakukan untuk melihat respon motor dalam 

keadaan tanpa beban mencapai nilai kecepatan referensi atau setpoint. 
Berikut Tabel 4.8 hasil pengujian nilai rise time respon motor tanpa 
beban sebagai berikut : 

 
Tabel 4.8 Pengujian Rise Time Respon Motor Tanpa Beban 

Kecepatan 
(rpm) 

Rise Time 
(s) 

Settling Time 
(s) 

2500 1,2 4 
2200 0,6 9 
2000 0,55 9 
1800 0,4 12 
1500 0,4 15 
 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa semakin kecil nilai setpoint 

kecepatan motor maka semakin cepat respon motor mencapai nilai rise 
time. Karena, sistem pengendali lebih cepat mengatur kecepatan pada 
kecepatan referensi yang lebih rendah daripada kecepatan referensi yang 
lebih tinggi. Gambar 4.16 menunjukkan perbandingan antara kecepatan 
referensi motor dengan rise time. Semakin besar nilai kecepatan 
referensi maka semakin lama waktu rise time motor. Hal ini 
dikarenakan, pada sistem kendali memerlukan waktu untuk mengatur 
motor pada kecepatan referensinya. 

 
Gambar 4.17 Grafik Perbandingan Rise Time Terhadap Setpoint 

 
4.5.4 Pengujian Respon Motor Berbeban 

Pengujian respon motor berbeban ini dilakukan dengan memberi 
beban mekanik pada motor sehingga dapat diketahui respon motor untuk 
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mencapai kembali kecepatan referensi atau setpoint. Dimana beban naik 
ialah hambatan mekanik yang diberikan saat motor berputar, sedangkan 
beban turun ialah saat hambatan mekanik dilepas. Berikut Tabel 4.9 
hasil pengujian steady state motor berbeban sebagai berikut: 

 
Tabel 4.9 Pengujian Steady State Berbeban 

Kecepatan  
(rpm) 

Settling Time (s) 

Beban naik Beban turun 

2500 4 4 
2200 4 4 
2000 3 4 
1800 4 3,9 
1500 5 4,9 

 
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa pada nilai steady state akan 

berbeda pada setiap perubahan kecepatan. Hal ini, dikarenakan alat 
pengendali membutuhkan waktu untuk menghitung dan mengembalikan 
putaran pada kecepatan referensi saat adanya hambatan atau beban 
Gambar 4.17 menunjukkan grafik perbandingan steady state pada saat 
beban naik dengan beban turun disetiap perubahan kecepatannya. 
Terjadi perbedaan waktu ± 0,1 detik saat beban naik maupun beban 
turun untuk mencapai nilai steady state. 

 
Gambar 4.18 Grafik Perbandingan Settling Time Saat Beban Naik dan 

Turun 
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BAB V 
PENUTUP 

 
Bab penutup ini berisi tentang kesimpulan dan saran yang 

diperoleh selama proses pembuatan modul pengaturan kecepatan motor 
induksi satu phasa 

 
5.1 Kesimpulan 

1. Motor dengan sistem open loop menggunakan setpoint 2500 
rpm tanpa beban didapatkan nilai rise time 30 detik. 
Sedangkan motor pada sistem close loop dengan PID 
menggunakan setpoint yang sama didapatkan nilai rise time 
1,2 detik. 

2. Ketika motor dengan sistem open loop menggunakan 
setpoint 2500 rpm diberikan beban, kecepatan motor turun 
hingga motor berhenti. Sedangkan motor pada sistem close 
loop dengan PID menggunakan setpoint yang sama, 
kecepatan motor juga turun akan tetapi dapat kembali ke nilai 
setpoint-nya dengan nilai rise time 4 detik. 

3. Perbedaan antara sistem open loop dengan sistem close loop 
PID adalah pada sistem open loop tidak terdapat umpan balik 
sedangkan pada sistem close loop dengan PID terdapat 
umpan balik berupa nilai kecepatan motor. 
 

5.2 Saran 
1. Untuk mendapatkan sistem pengaturan kecepatan yang lebih 

stabil dan mudah diperlukan perbandingan dengan metode 
yang berbeda. 

2. Untuk melihat sistem pengaturan kecepatan dapat bekerja 
akurat dibutuhkan motor dengan daya yang lebih besar. 
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LAMPIRAN A 
FOTO ALAT 

 
1. MODUL PENGATURAN KECEPATAN MOTOR 1 PHASA 

MENGGUNAKAN PID TAMPAK DEPAN 

 
 

2. MODUL PENGATURAN KECEPATAN MOTOR 1 PHASA 
MENGGUNAKAN PID TAMPAK TENGAH 
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3. MODUL PENGATURAN KECEPATAN MOTOR 1 PHASA 
MENGGUNAKAN PID TAMPAK BELAKANG 

 

4. DESAIN ROTARY ENCODER TAMPAK DEPAN 
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5. DESAIN ROTARY ENCODER TAMPAK ATAS 

 

6. DESAIN ROTARY ENCODER BAGIAN DALAM TAMPAK 
DEPAN 
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7. DESAIN ROTARY ENCODER BAGIAN DALAM TAMPAK 
SAMPING 
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LAMPIRAN B 
PROGRAM 

 
1. Program Arduino 1 
 
#include <TimerOne.h> 
 
int ledpins[ ] = {3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}; 
 
unsigned int counter = 0; 
 
int out; 
int rb; 
 
float rpm, rpm1, rpm2, sp, sp_1, sp_2, uk, Kp, Ki, Kd, Kp1, Ki1, Kd1, 
ek, Ti, Td, a, b, wk, pk, qk; 
 
float pk_1 = 0; 
float ek_1 = 0; 
 
const float T = 0.1; 
 
void setup()  
{ 
  Serial.begin(9600); 
  for (int i = 0; i < 8; i++) 
  { 
    pinMode(ledpins[i], OUTPUT); 
  } 
 
  Timer1.initialize(100000); 
  attachInterrupt(0, docount, RISING); 
  Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); 
} 
 
void docount() 
{ 
  counter++; 
} 
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void loop() 
{ 
   
} 
 
void timerIsr() 
{ 
  Timer1.detachInterrupt(); 
   
  rpm = ((counter * 60) / (25 * 0.1)); 
   
  if (Serial.available()>0) 
  { 
    delay(10); 
    sp_1 = Serial.read(); 
    sp_2 = Serial.read(); 
    Kp1 = Serial.read(); 
    Ki1 = Serial.read(); 
    Kd1 = Serial.read(); 
    rb = Serial.read(); 
     
    //Mengembalikan nilai asli 
    sp = sp_1 * 255 + sp_2; 
    Kp = Kp1 / 10; 
    Ki = Ki1 / 10; 
    Kd = Kd1 / 10; 
 
    switch (rb) 
    { 
      case 0: 
        if (Ki == 0) 
        { 
          Ti = 0; 
        } 
        else 
        { 
          Ti = Kp / Ki; 
        } 
        if (Kp == 0) 



B-3 

        { 
          Td = 0; 
        } 
        else 
        { 
          Td = Kd / Kp; 
        } 
 
        if (Ti == 0) 
        { 
          a = 0; 
        } 
        else 
        { 
          a = Kp * T / Ti; 
        } 
        b = Kp * Td / T; 
        ek = sp - rpm; 
 
        //proportional 
        wk = Kp * ek; 
        //integral 
        pk = a * ek + pk_1; 
        //derivatif 
        qk = b * (ek - ek_1); 
 
        //update variable 
        pk_1 = pk; 
        ek_1 = ek; 
 
        //output 
        uk = wk + pk + qk; 
        break; 
 
      case 1: 
        uk = sp - ek; 
        break; 
       
      case 2: 
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        uk = sp; 
        break; 
    } 
     
    if(sp=0) 
    { 
      uk=0; 
      wk=0; 
      pk=0; 
      qk=0; 
      pk_1=0; 
      ek_1=0; 
      uk=0; 
    } 
     
    if (uk <= 0) 
    { 
      uk = 0; 
    } 
 
    //mengeluarkan output biner 8 bit 
    out = map(int(uk), 0, 5900, 0, 255); 
    for (int i = 0; i < 8; i++) 
    { 
      if (out % 2 == 1) 
      { 
        digitalWrite(ledpins[i], HIGH); 
        out = ((out - 1) / 2); 
      } 
      else 
      { 
        digitalWrite(ledpins[i], LOW); 
        out = out / 2; 
      } 
    } 
 
    if (rpm >= 2500) 
    { 
      rpm1 = 2500; 
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      rpm2 = rpm - 2500; 
    } 
    else 
    { 
      rpm1 = rpm; 
      rpm2 = 0; 
    } 
    delay(10); 
    Serial.write(highByte(int(rpm1))); 
    Serial.write(lowByte(int(rpm1))); 
    delay(10); 
    Serial.write(highByte(int(rpm2))); 
    Serial.write(lowByte(int(rpm2))); 
    Serial.flush(); 
  }  
  counter = 0; 
  Timer1.attachInterrupt( timerIsr ); 
} 
 
2. Program Arduino (2) 
void setup() { 
  pinMode(7, OUTPUT); 
  digitalWrite(7, LOW); 
  attachInterrupt(0, zcd, RISING); 
} 
 
void zcd(){ 
  int tunda=map(analogRead(A3),0,1023,9600,300); 
  delayMicroseconds(tunda); 
  digitalWrite(7, HIGH); 
  delayMicroseconds(50); 
  digitalWrite(7, LOW); 
} 
   
void loop() { 
  // put your main code here, to run repeatedly: 
 
} 
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LAMPIRAN C 
DATASHEET  

 
1. Datasheet DAC 0808 
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2. Datasheet LM741
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3. Datasheet IC4N35 

 
 



C-10 

 
 



C-11 

 
 

  



C-12 

4. Datasheet MOC3021 
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5. Datasheet TRIAC BTA16 
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