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ABSTRAK 

Meningkatnya kebutuhan manusia akan energi yang sumber energi utamanya pada 

komoditas minyak bumi mendorong ditingkatkanya performansi dari sektor 

downstream atau unit pengolahan minyak bumi, untuk mendapatkan hasil yang 

optimal. Salah satu plant pada unit pengolahan adalah plant fractionator, untuk 

memisahkan fraksi nafta dengan fraksi LPG. Oleh karena plant fractionator 

merupakan plant dengan unit operasi yang saling berhubungan, adanya kolom 

distilasi, integrasi panas, variasi komponen kimia dan material daur ulang, untuk 

menjaga plant tetap optimal dan efisien diperlukan pemantauan dan pengendalian 

proses pada plant menggunakan metode plantwide control (PWC) Skogestad. 

pengendali PID, feedforward, dan MPC akan digunakan pada penelitian ini, dengan 

fungsi objektif dari plant adalah mendapatkan keuntungan yang optimal. Hasil 

penerapan PWC berhasil menghemat penggunaan energi plant sebesar 30.516,82 

kJ/jam  dari non-PWC saat naik 5%, dan 28.079,82 kJ/jam dari non PWC saat turun 

5%. PWC juga meningkatkan profit dari plant sebesar 85,35 U$/jam non PWC saat 

naik 5% dan 110,36 U$/jam non PWC saat turun 5%. Serta mampu meningkatkan 

kestabilan plant dari karakteristik respon yang didapatkan. 

Kata Kunci: Fractionator, Kolom Distilasi, Plantwide Control. 
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Supervisors : Ir. Matradji, M.Kom. 

 

ABSTRACT 

The increasing human need for energy, whose main energy source is in petroleum 

commodities, encourages improved performance from the downstream sector or 

petroleum processing units, to get optimal results. One of the plants in the 

processing unit is the fractionator plant, to separate the naphtha fraction from the 

lpg fraction. Because the plant fractionator is a plant with interconnected operating 

units, the presence of distillation columns, heat integration, variations of chemical 

components and recycled materials, to keep the plant optimal and efficient, it is 

necessary to monitor and control the process of the plant using the Schogestad 

plantwide control (PWC) method. . PID controller, feedforward, and MPC will be 

used in this study, with the objective function of the plant is to obtain optimal 

benefits. The results of the application of PWC succeeded in saving plant energy 

use by 30516,82 kJ/h from nonPWC when it rose 5%, and 28079,82 kJ/h from non 

PWC when it fell 5%. PWC also increased plant profit by 85,35 U$/h non PWC 

when it rose 5% and 110,36 U$/h non PWC when it dropped 5% . And able to 

increase plant stability from the response characteristics obtained. 

. 

Keywords: Fractionator, Distillation Column, Plantwide Control. 
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PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi merupakan salah satu kebutuhan yang mendasar bagi manusia. 

Banyak kegiatan penting yang membutuhkan energi dalam proses kerjanya, seperti 

transportasi, industri, kontruksi, dan kegiatan-kegiatan lainya. Hal ini mendorong 

penggunaan energi yang semakin besar dan terus meningkat. Dikutip dari Badan 

Energi Dunia (International Energy Agency – IEA) didapatkan kebutuhan dunia 

akan energi hingga tahun 2030 mengalami peningkatan sebesar 45 persen atau 

meningkat 1,6 persen setiap tahunya, dengan 80 persen kebutuhan energi tersebut 

dipasok dari bahan bakar fosil. Sumber energi fosil yang memiliki konsumsi 

tertinggi adalah komoditas minyak bumi, diikuti dengan gas alam, batu bara, energi 

terbarukan, dan nuklir (IEA, 2020).  

Pemenuhan kebutuhan energi yang semakin meningkat, terutama untuk 

sumber energi minyak bumi, menjadi suatu tantangan tersendiri untuk diselesaikan. 

Terdapat beberapa cara untuk menjawab tantangan tersebut, yaitu dengan 

meningkatkan sektor upstream yang merupakan kegiatan eksplorasi dan ekstraksi 

minyak bumi dan dilakukan pada sumur produksi, atau dengan meningkatkan 

sektor downstream yang merupakan kegiatan pengolahan minyak bumi mentah 

menjadi produk dan unit untuk melakukannya disebut unit pengolahan (refinery 

unit) (Devold, 2013). Oleh karena pada sektor upstream terdapat keterbatasan yaitu 

sumber daya alam yang terbatas serta biaya besar, maka pada penelitian ini akan 

fokus pada peningkatan sektor downstream yaitu unit pengolahan. Peningkatan 

yang dimaksud adalah peningkatkan pada aspek produktivitas plant, kestabilan 

plant dan biaya operasional plant dalam penggunaan energi. Oleh karena pada 

dasarnya kegiatan downstream merupakan kegiatan bisnis yang mengutamakan 

keuntungan maka ketiga aspek tersebut akan menunjang aspek ekonomi plant. 

Dalam mencapai hal tersebut diperlukan  kesetimbangan masa dan energi pada 

plant yang terjaga, dengan cara melakukan pemantauan dan pengendalian proses 

pada plant dimana apabila kesetimbangan itu terjaga maka plant dapat dianggap 

efisien(Alexandre C. Dimian, Costin S. Bildea, 2014).  
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Salah satu sub unit dari refinery unit adalah plant fractionator yang berfungsi 

untuk memisahkan minyak mentah menjadi fraksi LPG (liquified petroleum gas) 

dan fraksi nafta. Pada plant ini terdapat beberapa unit proses, yaitu kolom distilasi 

biner, heat exchanger, Pendingin, Pemanas. Unit utama dari plant ini adalah kolom 

distilasi biner, dalam dunia proses unit ini memiliki beberapa tantangan dalam 

pengoprasianya karena merupakan sistem multivariabel, memiliki material recylce, 

dan terdapat integrasi panas (Choudhary, Corporation, & Bhatia, 2009). Tantangan 

tersebut dapat menyebabkan efek bola salju terhadap plant fractionator dan 

mengganggu kesetimbangan massa dan energi plant sehingga mengurangi efisiensi 

serta nilai ekonomi plant sendiri, ditambah adanya integrasi unit-unit proses dari 

plant maka perlu dilakukannya pemantauan dan pengendalian proses pada plant ini. 

Banyaknya unit proses akan menyebabkan banyaknya loop pemantauan dan 

pengendalian proses plant fractionator, oleh karena itu diperlukan desain struktur 

dan strategi pengendalian yang tepat untuk mengintegrasikan proses secara 

keseluruhan pada plant agar menghasilkan plant dengan objektif yang diinginkan 

(Luyben, 2011). Dengan kebutuhan plant diatas pada penelitian kali ini akan 

digunakan metode plantwide control (PWC), dimana PWC merupakan desain 

struktur pengendalian pada plant secara keseluruhan dengan memasang sensor dan 

aktuator dan menghubungkanya dengan tepat menggunakan strategi kontrol 

(Larsson & Skogestad, 2000).  

Metode PWC pada awalnya ditujukan untuk plant proses kimia (Luyben, 

2011), yang memiliki sistem daur ulang, integrasi panas dan variasi komponen 

kimia, sehingga cocok diterapkan pada plant fractionator. Seiring perkembangan 

ilmu pengendalian proses, metode-metode PWC  ini mulai bermunculan dan 

dikembangkan dengan objektif masing-masing. Penelitian pertama yang 

menyertakan metode PWC secara sistematik adalah Luyben dkk pada tahun 1997. 

Prosedur ini memiliki sembilan langkah dengan, namun pada penyelesaian 

permasalahan plant fractionator, metode ini memiliki kekurangan pada aspek 

ekonomi plant, sehingga munculah metode PWC dari Sigurd Skogestad tahun 2000 

untuk menyempurnakan metode Luyben. Tujuh langkah prosedur PWC dari Sigurd 

Skogestad ini terinspirasi dari metode Luyben, dan dibagi menjadi dua bagian, yaitu 
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top-down yang berfokus pada ekonomi dan bottom-up pada kestabilan plant dengan 

menghubungkan loop-loop pada plant (Juliani, Godoy, & Garcia, 2017).  

 Melihat permsalahan pemenuhan energi dunia berserta kendala yang telah 

disebutkan sebelumnya, maka pada penelitian ini akan dilakukan desain plantwide 

control pada plant fractionator refinery unit dengan mengkombinasikan metode 

milik Luyben dan Skogestad untuk meningkatkan plant dari segi produksi, 

kestabilan plant, dan segi energi dan ekonomi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut :  

a) Bagaimana perancangan plantwide control pada plant fractionator refinery 

unit? 

b) Bagaimana dampak penerapan plantwide control pada plant fracionator 

refinery unit dalam segi penggunaan energi, segi ekonomi? 

c) Bagaimana dampak penerapan plantwide control pada plant fracionator 

refinery unit dalam segi kestabilan plant?   

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan pada penelitian ini sebagai berikut : 

a) Melakukan perancangan plantwide control pada plant fractionator refinery 

unit. 

b) Mengetahui dampak penerapan plantwide control pada plant fractionator 

refinery unit dalam segi penggunaan energi, segi ekonomi. 

c) Mengetahui dampak penerapan plantwide control pada plant fractionator 

refinery unit dalam segi kestabilan plant. 

1.4 Lingkup Kajian 

Adapun lingkup kajian pada penelitian ini sebagai berikut: 

a) Plant yang digunakan pada tugas akhir ini adalah fractionator refinery unit 

b) Metode yang digunakan yaitu dengan menggunakan plantwide control (PWC) 

c) Penekanan analisa dilihat dari segi penggunaan energi dan segi ekonomi 

d) Pemodelan simulasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak aspen 

HYSYS v10  
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1.5 Sistematika Laporan 

Adapun sistematika penulisan laporan tugas akir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Bab I ini terdiri dari latar belakang, perumusan masalah, tujuan, batasan masalah 

dan sistematika laporan. 

BAB II Teori Penunjang 

Bab II ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, yaitu plant fractionator refinery unit, Analisa steady state 

kesetimbangan neraca massa dan energi, analisa steady state pada plant 

fractionator, kontroler PID, control degrees of freedom (CDOF), pengendali 

feedforward, MPC, dan plantwide control (PWC). 

BAB III Metodologi 

Bab III ini berisi mengenai rancangan dari penelitian yang dilakukan, metode, dan 

langkah-langkah dalam penelitian. 

BAB IV Hasil dan Pembahasan 

Bab IV ini berisi tentang data hasil penelitian dari perancangan PWC pada plant 

fractionator, hasil analisis dari segi penggunaan energi dan ekonomi serta analisis 

hasil uji kestabilan plant. 

BAB V Kesimpulan dan Saran 

Bab V ini diberikan kesimpulan tentang tugas akhir ini dan saran sebagai penunjang 

maupun pengembangan tugas akhir selanjutnya.  
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TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Plant Fractionator 

Pada sektor downstream khususnya bagian pengolahan terdapat unit yang 

berfungsi untuk mengolah minyak mentah hasil upstream menjadi bahan jadi dan 

dapat digunakan, unit ini disebut unit pengolahan (refinery unit) dimana terdiri dari 

beberapa sub-unit didalamnya.  

 

Gambar 2.1 Process flow diagram plant fractionator 

 Salah satu sub-unit pada proses refinery unit adalah plant fractionator, yang 

berfungsi untuk memisahkan minyak mentah menjadi LPG dan nafta (Mohamad, 

2012). Plant fractionator tersusun dari beberapa unit proses yaitu heat exhcanger, 

cooler, heater dan kolom distilasi biner sebagai unit proses yang utama. Pada plant 

fractionator ini terjadi proses fraksinasi yaitu proses pemisahan komponen kimia 

berdasarkan volatilitas suatu zat. Proses ini terjadi pada kolom distilasi biner 

dimana pada plant ini bernama kolom stabilizer.  
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2.2 Kolom Distilasi Biner 

Kolom distilasi merupakan unit proses pemisahan komponen kimia 

berdasarkan volatilitas zat dan titik didihnya. Sedangkan untuk kolom distilasi biner 

sendiri adalah kolom distilasi yang memiliki dua produk hasil pemisahan, yaitu 

produk distilat dan produk bawah. Kolom distilasi terdiri dari beberapa komponen, 

dimana satu sama lain komponen digunakan untuk melakukan transfer energi panas 

dan transfer massa atau material(Choudhary et al., 2009). Biasanya kolom distilasi 

terdiri dari komponen sebagai berikut : 

a. Vertical shell, dimana pemisahan dari komponen cairan dilakukan. 

b. Column internal (trays/plates dan pickings), digunakan untuk meningkatkan 

pemisahan komponen. 

c. Reboiler, untuk memberikan penguapan yang dibutuhkan proses distilasi. 

d. Condenser, untuk mendinginkan dan mengkondensasikan vapor yang keluar 

dari bagian kolom atas. 

e. Reflux drum, digunakan untuk menampung hasil kondensasi sebelum 

diteruskan menjadi reflux atau produk. 

Adapun diagram alir proses dari kolom distilasi biner sebagai berikut : 

 

Gambar 2.2 Diagram alir proses kolom distilasi biner (Choudhary et al., 2009) 

Pemisahan campuran cairan pada kolom distilasi bergantung pada 

perbedaan volatilitas komponen, semakin besar volatilitas relatifnya semakin 
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mudah untuk dipisahkan. Uap mengalir keatas kolom dan cairan berkebalikan 

kebawah kolom, lalu uap dan cairan dibawa menuju plates atau packing. Bagian 

kondensat dari kondensor dikembalikan menuju top kolom untuk menyediakan 

aliran cairan atau disebut reflux. Bagian cairan pada dasar kolom akan dipanaskan 

dan menjadi uap lalu dikembalikan pada kolom untuk menyediakan aliran uap. 

Pada bagian kolom dibawah feed yang masuk, maka komponen yang semakin 

mudah menguap akan dipisahkan dari cairan, bagian ini disebut stripping section. 

Pada bagian kolom diatas feed yang masuk, komponen yang semakin mudah 

menguap akan ditambah atau diperkaya konsentrasinya, bagian ini disebut 

rectifying section (Sinot & Towler, 2020).  

 Adapun persamaan kesetimbangan massa dan energi pada kolom distilasi 

biner yang akan digunakan untuk membantu melakukan analisa plant sebagai 

berikut (Biyanto, 2015) : 

Kesetimbangan massa total 

𝐹 = 𝐷 + 𝐵         (2.1) 

dengan : 

F = laju aliran umpan 

D = laju aliran distilat 

B = laju aliran produk bawah 

Kesetimbangan massa komponen total 

𝐹𝑋𝐹 = 𝐷𝑋𝐷 + 𝐵𝑋𝐵        (2.2) 

dengan : 

XF = komposisi umpan 

XD = komposisi distilat 

XB = komposisi produk bawah 

Kesetimbangan massa pada bagian kondensor dan reflux drum 

𝑑𝑀𝐷

𝑑𝑡
= 𝑉𝑇 − 𝐿 − 𝐷                                                                                                   (2.3) 

dengan : 

𝑉𝑇  = laju aliran uap keluaran kolom atas 

L = laju aliran refluks 

Kesetimbangan massa komponen pada bagian kondensor dan reflux drum  
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𝑑(𝑀𝐷𝑋𝐷)

𝑑𝑡
= 𝑉𝑇𝑋𝑉𝑇

− (𝐿 + 𝐷)XD       (2.4)  

dengan : 

𝑋𝑉𝑇  = fraksi dari uap keluaran kolom distilasi 

Kesetimbangan energi kondensor 

𝑑(𝑀𝐷ℎ𝐷)

𝑑𝑡
= 𝑉𝑇ℎ𝑉𝑇

− 𝐿ℎ𝐿 − 𝐷ℎ𝐷 + 𝑄𝐶     (2.5) 

dengan : 

hVT = entalpi uap keluaran kolom atas 

hD = entalpi distilat 

hL = entalpi refluks 

Qc = laju aliran panas kondensor 

 

Gambar 2.3 Bagian atas kolom dan kondensor (Biyanto, 2015) 

 

Gambar 2.4 Bagian bawah kolom dan reboiler (Biyanto, 2015) 

Kesetimbangan massa pada bagian bawah kolom dan reboiler  

𝑑𝑀𝐵

𝑑𝑡
= 𝐿1 − 𝑉𝑅𝐵 − 𝐵        (2.6) 

dengan : 
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𝐿1 = laju aliran keluaran kolom bawah 

𝑉𝑅𝐵 = laju aliran steam reboiler 

Kesetimbangan massa komponen pada bagian bawah kolom dan reboiler 

𝑑(𝑀𝐵𝑋𝐵)

𝑑𝑡
= 𝐿1𝑋1 − 𝑉𝑅𝐵𝑋𝑉𝑅𝐵

− 𝐵𝑋𝐵       (2.7) 

dengan : 

𝑋1  = fraksi keluaran bottom stage kolom 

𝑋𝑉𝑅𝐵   = fraksi steam reboiler 

Kesetimbangan energi reboiler dan kolom bawah  

𝑑(𝑀𝐵ℎ𝐵)

𝑑𝑡
= 𝐿1ℎ1 − 𝑉𝑅𝐵ℎ𝑉𝑅𝐵

− 𝐵ℎ𝐵 + 𝑄𝐵       (2.8) 

dengan : 

h1 = entalpi keluaran kolom bawab 

hRb = entalpi stream reboiler 

hB = entalpi produk bawah 

2.3 Control Degree of Freedom (CDOF) 

Dalam sistem proses, analisis dari control degree of freedom (CDOF) adalah 

langkah yang paling utama dalam mendesain struktur sistem pengendalian pada 

plant. CDOF merupakan jumlah maksimal valve atau variabel yang dapat 

dimanipulasi secara independen dalam suatu proses (Safari & Eslamloueyan, 2017). 

Pada dasarnya CDOF ini berasal dari DOF (degree of freedom) dimana setiap 

sistem dapat dimodelkan dengan pendekatan matematis, dengan cara mengurangi 

variabel yang ada dengan persamaan yang ada. Seiring berjalanya waktu banyak 

penelitian tentang pendekatan CDOF dari sebuah plant yang kompleks, dan 

munculah penghitungan CDOF menggunakan metode flowsheet-oriented milik 

(Konda, Rangaiah, & Krishnaswamy, 2006) dengan persamaan sebagai berikut : 

CDOF = N𝑠𝑡𝑟𝑒𝑎𝑚𝑠 −  ∑ (𝑎𝑙𝑙 𝑡ℎ𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑡𝑠
1 N𝑟𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛𝑖𝑛𝑔) − N𝑟𝑒𝑑𝑢𝑛𝑑𝑎𝑛𝑡   (2.9) 

dengan : 

NStreams  = jumlah total dari stream (energi dan material) 

NRestraining = jumlah stream proses yang tidak dapat dimanipulasi 

NRedundant = jumlah stream proses yang tidak perlu dimanipulasi 
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Oleh karena jumlah CDOF merupakan jumlah variabel yang dapat 

dimanipulasi maka ini juga menunjukkan banyak pengendalian yang akan dipasang 

pada plant dengan variabel yang biasa dimanipulasi adalah laju aliran dari material 

atau energy.  

2.4 First Order Plus Dead Time (FOPDT)  

Pada umumnya setiap keadaan dinamik dari suatu sistem atau proses dapat di 

karakterisasi sederhana dengan menggunakan model FOPDT, dimana model ini 

biasa diaplikasikan dalam memasang sebuah pengendalian proses (Roy & Iqbal, 

2005). Pemodelan FOPDT dapat dibuat dengan mencari parameter model yaitu 

gain (K), time constant (τ), dan dead time (θ). Dalam mencari parameter model 

dilakukan prosedur sebagai berikut : 

a. Loop pengendalian dibuat menjadi terbuka dengan menggantinya ke manual. 

b. Pastikan variabel yang dikontrol berada pada nilai konstan. 

c. Berikat perubahan step pada variabel yang dimanipulasi, biasanya 5-10% dari 

nilai awal dan tunggu hingga menghasilkan steady state yang baru. 

Setelah dilakukan prosedur diatas maka variabel yang dikontrol akan 

mengalami perubahan nilai, bisa turun ataupun naik, dimana nilai ini dapat dilihat 

pada Gambar 2.5 yaitu grafik respon uji open loop first order plus death time. 

Grafik respon tersebut digunakan untuk menganalisa parameter pemodelan dari  

Gambar 2.5 Grafik respon uji open loop first order plus death time (Lipták, 2006) 
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FOPDT, pada gambar 2.5 dicontohkan uji open loop untuk variabel yang 

dikontrol adalah temperatur. Pemodelan ini biasa disebut fungsi transfer dari suatu 

sistem yang dituliskan seperti persamaan (2.10). Fungsi transfer dari Model 

FOPDT dapat ditulis sebagai berikut : 

𝐺(𝑠) =  
𝐾𝑒−θs

τs+1
          (2.10) 

dengan : 

Gain (K)     = perubahan process variable  dibagi perubahan 

manipulated variable. 

time constant (τ) = waktu respon untuk mencapai nilai antara 28% hingga 

63% perubahan process variable. 

dead time (θ)   = waktu saat perubahan manipulated variable diberikan 

hingga process variable berubah.  

2.5 Pengendali PID (Propotional, Integral, Derrivative)  

pengendali PID merupakan bentuk paling umum dari pengendali feedback. 

pengendali ini memiliki tiga mode utama yaitu pengendali proportional, integral 

dan derrivative. Dalam pengendali proses saat ini lebih dari 95% loop control 

adalah PID dan sebagian besar dari loop tersebut adalah pengendali PI saja (Astrom, 

2002). Algoritma dari pengendali PID dapat dilihat dari gambar 2.6 dengan 

penulisan persamaan seperti persamaan (2.11).  

 

Gambar 2.6 Diagram blok PID (Honeywell, 2000) 

𝑈(𝑡) = 𝐾𝑝. 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
+ 𝐾𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
)     (2.11) 

dengan : 
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U = sinyal kendali 

e = errror kendali 

sinyal kendali merupakan penjumlahan dari tiga istilah error, yang pertama 

proporsional term yaitu proposional terhadap error, kedua integral term yaitu 

proporsional terhadap integral error dan derrivative term yaitu proporsional 

terhadap turunan dari error. Parameter-parameter pengendali adalah gain 

proporsional (Kp), gain integral (Ki) dan gain derrivative (Kd),  

dengan : 

𝐾𝑖 =  
1

𝑇𝑖
          (2.12) 

𝐾𝑑 =  
1

𝑇𝑖
          (2.13) 

dengan : 

Ti = Time constant integral 

Td = Time constant derrivative 

 Pada bagian proporsional akan beraksi pada error sekarang, sedangkan 

integral menyajikan rata-rata dari error sebelum dan derrivative diinterpretasikan 

sebagai prediksi error yang akan datang.  

2.6 Pengendali Feedforward 

 Pada dasarnya terdapat kelemahan dari pengendalian feedback yaitu tidak 

dapat melakukan koreksi error variabel proses pada saat pendeteksian, dimana akan 

ada waktu tunda antara perubahan variabel yang dimanipulasi dengan efek dari 

variabel dikontrol. Variabel yang dapat mengganggu variabel yang dikontrol 

disebut variabel disturbance atau gangguan dan bukan merupakan variabel yang 

diukur dalam pengendali feedback. Berdasarkan hal itu muncul pengendalian 

feedforward, yang berfungsi untuk mengurangi dari efek disturbance terhadap 

variabel yang dikontrol dalam plant. Biasanya pengendalian feedforward 

dikombinasikan dengan pengendali feedback seperti PID, untuk menghasilkan 

pengendali yang bagus, dengan diagram blok sebagai berikut :  
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Pengendalian feedforward hanya berupa sebuah pemodelan dengan adanya satu 

sensor, dengan persamaan sebagai berikut : 

𝐺𝑓𝑓(𝑠) =  −
𝐺𝑑(𝑠)

𝐺𝑝(𝑠)
       (2.14) 

dengan : 

Gff(s) = Pemodelan feedforward 

Gd(s) = Pemodelan disturbance 

Gp(s) = Pemodelan process 

Untuk mencari pemodelan plant dan disturbance digunakan langkah FOPDT 

pada persamaan (2.10). Setelah didapatkan kedua pemodelan tersebut,masukkan 

pada persamaan (2.14) dan menjadi seperti berikut : 

𝐺𝑓𝑓(𝑠) =  −
𝐾𝑑

𝐾𝑝
(

𝜏𝑝𝑠+1

𝜏𝑑𝑠+1
) 𝑒−(θd−θp)𝑠      (2.15) 

Setelah itu persamaan (2.15) dirubah menjadi persamaan model feedforward (2.16) 

sebagai berikut : 

𝐺𝑓𝑓(𝑠) =  𝐾𝑓𝑓 (
𝑇𝑙𝑑𝑠+1

𝑇𝑙𝑔𝑠+1
) 𝑒−θ𝑓𝑓𝑠      (2.16) 

dengan : 

Kff = gain feedforward 

Tld =  lead time (time constant plant) 

T = lag time (time constant disturbance) 

ϴff = dead time  

Gambar 2.7 Diagram blok feedback feedforward(Willey, n.d.) 



14 

 

 

 

2.7 Model Predictive Control (MPC) 

MPC merupakan salah satu dari advance process control yang memiliki 

keunggulan yaitu dapat melakukan prediksi terhadap variabel yang diinginkan dari 

data proses sebelumnya. Salah satu ciri khas dari MPC adalah dapat melakukan 

pengendalian dengan sistem multi-input multi-output (MIMO) sehingga MPC ini 

cocok diaplikasikan terhadap plant yang kompleks yang memiliki unit proses yang 

terintegrasi dengan banyak variabel. Adapun diagram blok proses dari MPC sebagai 

berikut : 

 

Gambar 2.8 Diagram blok proses MPC(Seborg, 2011). 

 

Gambar 2.9 Konsep dasar MPC (Seborg, 2011). 

Perhitungan MPC didasarkan pada pengukuran saat ini dan prediksi nilai 

masa depan dari output. Tujuan dari perhitungan kontrol MPC adalah untuk 

menentukan urutan gerakan kontrol (yaitu, perubahan input yang dimanipulasi) 

sehingga respon yang diprediksi bergerak ke titik yang ditetapkan secara optimal. 
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2.8 Plantwide Control (PWC) 

PWC merupakan desain sistem pengendalian pada plant secara keseluruhan 

(Rangaiah & Patki, n.d.). Peletakkan sensor dan juga aktuator serta 

menghubungkanya secara tepat merupakan salah satu konsep dari PWC. Pada 

awalnya PWC diterapkan untuk plant kimia yang memiliki proses kompleks 

dengan unit proses yang saling terhubung. Banyaknya unit proses tersebut 

mendorong banyaknya loop pengendalian yang ada, oleh karena itu dibutuhkan 

sebuah metode untuk dapat menghubungkan dan mengatur loop-loop pengendalian 

tersebut dan biasanya perlu diterapkan sebuah strategi kontrol untuk mendapatkan 

plant sesuai objektif yang diinginkan. Berdasarkan dari buku luyben, didapatkan 

beberapa kondisi khusus pada plant yang memerlukan penerapan PWC yaitu 

adanya stream recycle, adanya integrasi energi, banyak unit operasi yang berbeda-

beda dan adanya variasi dari komponen kimia. Prosedur PWC secara sistematis 

ditemukan oleh Luyben pada tahun 1998  dengan prosedur PWC milik luyben 

sebagai berikut :  

a. Menentukan objektif pengendalian. 

b. Menentukan control degree of freedom. 

c. Menentukan sistem manajemen energi. 

d. Mengatur laju produksi. 

e. Mengontrol kualitas produk dan batasan keamanan, lingkungan dan 

operasional. 

f. Memastikan laju aliran dan mengendalikan inventori (tekanan dan level) 

g. Cek kesetimbangan komponen.  

h. Kendalikan setiap unit operasi. 

i. Optimisasi dan perbaiki pengedalian dinamik 

Oleh karena dianggap prosedur milik luyben kurang maksimal dalam objektif 

ekonomi maka pada tahun 2004 Sigurd Skogestad membuat prosedur PWC yang 

terinspirasi dari prosedur milik luyben. Prosedur ini dibagi menjadi dua bagian 

yaitu top-down yang berfokus untuk aspek ekonomi dan bottom-up yang berfokus 

untuk aspek pengendalian dan kestabilan plant saat dinamik. Adapun prosedurnya 

sebagai berikut : 

Top-down : 
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a. Tentukan fungsi objektif. 

b. Hitung degree of freedom. 

c. Tentukan variabel control utama 

d. Pilih lokasi dari through put manipulator (TPM) 

Bottom-up : 

e. Pilih lapisan regulatory control 

f. Pilih lapisan supervisory control 

g. Optimisasi menggunakan RTO 

2.9 Analisa Performansi Pengendalian  

Setiap sistem pengendalian memiliki respon dinamik yang dapat diamati 

performansinya dalam menjaga variabel yang dikontrol sesuai dengan nilai yang 

diinginkan. Terdapat beberapa parameter untuk mengetahui performansi dari suatu 

pengendalian tersebut, dimana parameter ini berupa data kualitatif dan dapat 

dibandingkan. Berikut merupakan contoh respon dinamik pada sistem : 

 

Gambar 2.10 Grafik respon sistem(Saputra, 2015). 

Parameter-parameter dalam analisa performansi sistem sebagai berikut : 

a. Maximum overshoot = nilai puncak tertinggi dari kurva respon terhadap 

nilai set point.  

b. Settling time  = waktu yang diperlukan untuk tanggapan tangga 

satuan masuk daerah kriteria 2% atau 5% dari nilai akhir. 

c. Error steady state = merupakan selisih antara nilai steady pada respon, 

dengan nilai setpoint 

d. IAE ( integral absolute error ) 
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IAE merupakan salah satu parameter yang merupakan nilai integral dari 

error absolut, yang dapat di ilustrasikan dalam gambar berikut : 

 

Gambar 2.11 Integral absolute error (Maiti, Acharya, & Konar, 2008) 

Dan bisa digambarkan dengan persamaan sebagai berikut :  

∫ Ie(t)I
~

0
 𝑑𝑡        (2.17) 

2.10 Peng-Robinson 

Equation of state (persamaan keadaan) adalah persamaan termodinamika yang 

menggambarkan keadaan materi di bawah keadaan fisik yang ada. Persamaan ini 

merupakan persamaan konstitutif yang menyediakan hubungan matematis antara 

dua atau lebih fungsi keadaan terkait dengan zat atau unsur, seperti suhu, tekanan, 

volume, atau energi internal. Persamaan keadaan berguna untuk mengkorelasikan 

kepadatan gas dan cairan dengan suhu dan tekanan. 

Terdapat beberapa macam equation of state salah satunya yaitu Peng-Robinson 

equation of state yang dinyatakan dalam rumus di bawah ini. 

𝑝 =
𝑅𝑇

𝑉𝑚−𝑏
−

𝑎𝛼

𝑉𝑚
2+2𝑏𝑉𝑚−𝑏2       (2.18) 

𝑎 = 0,45724
𝑅2𝑇𝑐

2

𝑃𝑐
        (2.19) 

𝑏 = 0,07780
𝑅𝑇𝑐

𝑃𝑐
       (2.20) 

𝑘 = 0,37464 + 1,5422𝜔 − 0,26922𝜔2    (2.21) 

𝛼 = (1 + 𝜅(1 − 𝑇𝑟
0,5))2      (2.22) 

𝑇𝑟 =
𝑇

𝑇𝑐
         (2.23) 
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dimana: 

 p = tekanan (mutlak) 

V = volume 

n = jumlah mole pada zat 

𝑉𝑚 = 
𝑉

𝑛
 = volume molar, volume dari 1 mole gas atau cair 

T = temperatur mutlak 

R = gas konstan ideal (8,3144621 J/molK) 

𝑃𝑐 = tekanan pada titik kritis 

𝑇𝑐 = temperatur mutlak pada titik kritis. 

Persamaan Peng-Robinson ditemukan pada tahun 1976 untuk menyempurnakan 

persamaan sebelumnya di University of Alberta oleh Ding-Yu Peng dan Donald 

Robinson untuk memenuhi tujuan berikut (D. Y. Peng dan D. B. Robinson, 1976): 

 Parameter-parameter dapat dinyatakan dalam sifat kritis dan faktor aksentrik. 

 Model memberikan tingkat akurasi yang mendekati titik kritis, terutama untuk 

perhitungan faktor kompresibilitas dan densitas cairan. 

 Aturan dalam pencampuran tidak harus menggunakan lebih dari satu parameter 

interaksi biner tunggal, yang harus independen dari tekanan suhu dan 

komposisi. 

 Persamaan berlaku untuk semua perhitungan dari semua sifat fluida dalam 

proses gas alam. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Adapun diagram alir yang akan dilakukan pada penelitian ini sebagai 

berikut :  

 

Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 

3.1  Perumusan Masalah 

Pada langkah ini dirumuskan hal-hal yang menjadi dasar permasalahan dari 

penelitian ini, dimana akan didapatkan turunan permasalahan atau pertanyaan yang 

akan dijawab pada penelitian kali ini.  
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3.2 Studi Literatur 

Pada studi literatur ini dikumpulkan sumber-sumber literatur, seperti buku, 

jurnal dan karya ilmiah terkait materi pada penelitan ini, yaitu plantwide control, 

pengendalian pada plant dan materi-materi yang menunjang lainya. 

3.3 Pengumpulan Data Plant Fractionator  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data pada plant, yaitu process flow 

diagram, data properti tiap stream (variabel proses dan komposisi)  dan P&ID. 

Data-data ini digunakan untuk memodelkan plant pada software HYSYS V.10 

untuk mendapatkan pemodelan yang sesuai dengan data asli plant. Process flow 

diagram digunakan untuk dapat mengetahui unit dan alur proses dari plant, setelah 

itu dibutuhkan data properti dari plant seperti variabel proses (tekanan, suhu, laju 

aliran) pada tiap stream dan juga data komponen kimia pada stream yang yang 

digunakan untuk memasukkan informasi variabel proses pada software yang 

nantinya akan divalidasi hasil akhirnya. Nilai yang dihasilkan oleh software aspen 

HYSYS ini berdasarkan atas persamaan kesetimbangan massa, energi dan 

komponen pada kolom distilasi, yaitu pada tiap tray, bagian atas kolom dan 

kondensor, serta bagian bawah kolom dan reboiler. Persamaan ini dapat dilihat 

pada persamaan (2.1) hingga (2.8). Selain itu digunakan persamaan keadaan 

(equation of state) yaitu Peng-Robinson, untuk dapat menghitung kesetimbangan 

uap dan liquid (vapor-liquid equilibrium) dimana pada temperatur dan suhu tertentu 

fluida memiliki komposisi tertentu. Peng-Robinson ini merupakan persamaan 

keadaan untuk material yang digunakan pada industri minyak dan gas. P&ID 

digunakan untuk mengetahui kontrol apa saja yang telah ada pada plant apakah 

sudah tepat sesuai metode PWC atau belum. Data pada plant ini terdapat pada 

lampiran.  

3.4 Pemodelan Plant Fractionator 

Pada tahap ini dilakukan pemodelan plant fractionator dalam keadaan steady 

state atau keadaan statis dari plant. Pemodelan ini disimulasikan pada software 

aspen HYSYS. dengan memasangkan seluruh unit yang ada dalam PFD, 

menyambungkanya dan setelah itu dimasukkan data properti (suhu, tekanan, laju 
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aliran massa) dan komposisi streams pada plant, hingga pemodelan plant 

menunjukkan hasil convergent. Nilai yang dihasilkan oleh software aspen HYSYS 

ini berdasarkan atas persamaan kesetimbangan massa, energi dan komponen pada 

kolom distilasi, yaitu pada tiap tray, bagian atas kolom dan reboiler, serta bagian 

bawah kolom dan reboiler. Persamaan ini dapat dilihat pada persamaan (2.1) hingga 

(2.8). Selain itu digunakan persamaan keadaan (equation of state) yaitu Peng-

Robinson, untuk dapat menghitung kesetimbangan uap dan liquid (vapor-liquid 

equilibrium) dimana Peng-Robinson ini merupakan persamaan keadaan untuk 

material yang digunakan pada industri minyak dan gas. 

Data yang telah diperoleh pada langkah pertama akan digunakan sebagai dasar 

permodelan proses dengan menggunakan software aspen HYSYS. Pemodelan 

dilakukan dengan menerapkan proses kesetimbangan massa dan kesetimbangan 

energi. 

Berikut merupakan prosedur untuk melakukan pemodelan proses dengan 

menggunakan software aspen HYSYS: 

1. Model fluid package yang sesuai dengan data komponen dan proses dipilih, 

dimana model fluid package yang digunakan pada penelitian ini adalah 

Peng-Robinson. 

2. Data properti dan komposisi feed diisi sesuai dengan data untuk 

memperoleh stream yang konvergen. Pada properti stream, parameter yang 

harus diisi adalah temperature, pressure dan mass flow. Pada komposisi 

stream, setiap fraksi mol yang membetuk komposisi stream tersebut harus 

diisi. Setelah kedua hal tersebut dilakukan, stream akan konvergen dan 

parameter lain pada stream akan dikalkulasi oleh model fluid package yang 

telah dipilih sebelumnya secara otomatis. 

3. Dilakukan pemodelan sesuai dengan PFD dan setiap komponen diatur 

sesuai dengan data. Pengaturan komponen yang lebih detail dapat dilakukan 

pada menu rating ketika komponen diklik dua kali. 

4. Apabila terjadi error, maka dilakukan analisis proses guna mengetahui letak 

kesalahan sehingga proses dapat konvergen dalam keadaan steady state. 

Prosedur pemodelan di atas dilakukan untuk menyelesaikan pemodelan pada 

keadaan steady, dimana pemodelan tersebut tidak dipengaruhi terhadap waktu. 
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Akan tetapi, proses pada plant sesungguhnya akan berjalan secara dinamik, dimana 

proses pada plant tersebut akan dipengaruhi terhadap waktu. Oleh karena itu, perlu 

dilakukannya pemodelan proses secara dinamik pada software aspen HYSYS.  

3.5 Validasi Pemodelan 

Pada tahap ini dilakukan validasi pemodelan dengan cara membandingkan 

data properti ( suhu, tekanan, laju aliran massa ) antara hasil pemodelan simulasi 

dengan data desain dari plant fractionator.  Lalu dihitung deviasi dari kedua 

perbandingan dalam persen. Pada proses validasi ini dipilih membandingkan data 

properti desain dengan data properti hasil simulasi dikarenakan pada sebuah plant 

difokuskan pada nilai variabel proses yang ada pada sebuah plant sehingga dipilih 

proses validasi dengan hal tersebut.   

3.6 Perancangan PWC 

Adapun perancangan PWC kali ini menggunakan karya Luyben dan Sigurd 

Skogestad yang akan diaplikasikan pada penelitan ini, pertama adalah penentuan 

fungsi objektif dari plant, lalu menentukan variabel ekonomi plant, pemilihan 

throughput manipulator, melakukan perhitungan control degree of freedom 

(CDOF), perancangan regulatory control, perancangan supervisory control, 

Optimisasi. 

3.6.1 Penentuan Fungsi Objektif 

Pada penelitian kali ini memiliki objektif yaitu keuntungan yang maksimal 

dari plant, keuntungan ini dapat diperoleh dengan mengurangi harga jual produk 

dengan harga beli bahan baku dan dengan biaya operasional dari plant. Yang bisa 

dituliskan dengan persamaan berikut : 

𝐽𝑚𝑎𝑥 = ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑗𝑢𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 − ℎ𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑏𝑒𝑙𝑖 𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑎𝑘𝑢 −

 𝑏𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡       (3.1) 

Produk disini adalah LPG dan nafta, lalu bahan baku adalah minyak mentah, 

dan biaya operasional ini mencakup biaya energi dari condenser, reboiler, cooler 

dan heater. Penelitian ini menggunakan harga minyak mentah sebagai feed sebesar 

0,008386414 U$/kg, nafta 0,535 U$/kg, LPG 0,493 U$/kg, untuk harga biaya 

operasional pada plant memiliki harga sebesar 0,0670488 U$/kW. Adapun batasan 
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dari objektif kali ini yaitu kualitas dari LPG dan nafta yang ada, dimana kualitas ini 

adalah fraksi mol dari lpg dan nafta. 

3.6.2 Penentuan Variabel Ekonomi 

Variabel ekonomi merupakan variabel proses plant yang berpengaruh 

terhadap ekonomi, yaitu ada aliran massa produk atas (LPG), aliran massa produk 

bawah (Nafta), energi pada condenser, cooler dan reboiler.  Selain itu terdapat 

variabel ekonomi yang perlu dikendalikan atau primary controled variable adalah 

kualitas dari produk atas dan produk bawah. 

3.6.3 Perhitungan Control Degree of Freedom (CDOF) 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan CDOF menggunakan metode Konda 

pada persamaan (2.5). Nilai dari perhitungan CDOF merupakan jumlah variabel 

yang dapat dimanipulasi dalam sebuah plant, jumlah variabel ini mewakili jumlah 

pengendalian yang dapat dipasang. Pada perhitungan CDOF ini dilakukan dengan 

referensi pada buku Plantwide Control :”Recent Developments And Applications” 

karya Gade Pandhu dan Vina Kariwala pada bagian Control Degrees of Freedom 

Analysis for Plantwide Control of Industrial Processes.  

3.6.4 Penentuan Laju Produksi (Troughput Manipulator) 

Pada penentuan laju produksi atau biasa disebut troughput manipulator, 

dipasang sebuah flow control pada bagian yang dianggap penting dari plant. Pada 

proses plant fractionator ini dipilih TPM pada input proses yaitu feed dari plant, 

dimana perubahan aliran massa dari feed sangat berpengaruh terhadap laju produksi 

dari LPG dan nafta. 

3.6.5 Perancangan Regulatory Control Layer  

Pada tahap ini dilakukan pemasangan lapisan pengendalian regulatori, jumlah 

pemasangan pengendalian regulatori ini sebanyak hasil perhitungan dari CDOF. 

Lapisan pengendalian ini bertujuan untuk menjaga setpoin dari variabel proses, 

yang tediri dari inventori dan kualitas. Pengendalian regulatori ini menggunakan 

jenis pengendalian PI/ PID pada pengaplikasianya.  

3.6.6 Perancangan Supervisory Control Layer 

Pada tahap ini dilakukan perancangan lapisan pengendali supervisori dimana 

pada penelitian ini membandingkan dua strategi kontrol pada lapisan pengendali 
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supervisori. Strategi kontrol pertama menggunakan model predictive control 

(MPC). MPC  dilipih karena memiliki kelebihan dalam melakukan pengendalian 

dengan sistem multi input multi output (MIMO) yang cocok dengan proses 

kompleks dengan banyak variabel. Selain itu kemampuanya dalam memprediksi 

respon yang akan datang, dan mampu memberikan perubahan optimal pada setpoint 

terhadap regulatory control.  

Strategi kontrol kedua atau pembandingnya adalah feedforward control 

.feedforward meninjau variabel yang dapat menyebabkan objektif dari plant 

terganggu atau primary controlled variable terganggu, variabel ini disebut 

disturbance. Pada plant ini variabel pengganggu terletak pada perubahan aliran 

massa dari feed, dimana perubahan ini dapat menyebabkan variabel utama yang 

dikontrol atau kualitas dari produk berubah tidak sesuai yang nilai atau setpoint 

yang diinginkan. Untuk dapat mengurangi efek dari disturbance ini akan dipasang 

strategi kontrol feedforward. 

3.6.7 Optimisasi dengan RTO 

Pada tahap ini dilakukan optimisasi untuk mendapat fungsi objektif yang 

optimal, dimana optimisasi kali ini menggunakan fitur dari software aspen HYSYS 

yaitu real time optimizer (RTO), dimana dengan memasukkan fungsi objektif serta 

variabel dan batasanya maka  dilakukan perhitungan oleh software dan nilai dari 

fungsi objektif akan keluar dalam bentuk harga.  

3.7 Pengujian Performansi 

Pada tahap ini untuk mengetahui hasil performansi plant setelah diaplikasikan 

PWC akan dilakukan uji gangguan terhadap plant dengan memberikan perubahan 

variabel pengganggu, yaitu aliran massa pada feed. Uji ganguan ini akan dilakukan 

sebanyak dua variasi, yaitu menaikkan dan menurunkan aliran massa feed sebesar 

lima persen. Pengujian dilakukan dengan membandingkan plant dengan struktur 

tanpa PWC atau kontrol PID saja terhadap struktur kontrol PWC atau penambahan 

pengendali feedforward dan MPC. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Pemodelan Statis Plant  

Adapun hasil pemodelan plant menggunakan software aspen HYSYS sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.1 Pemodelan statis plant fractionator 

Pemodelan plant fractionator dimodelkan secara steady state atau dalam 

keadaan statis, tidak berubah terhadap waktu. Stream FEED  merupakan input dari 

plant, yang berupa minyak mentah hasil unit sebelum plant fractionator. Oleh 

karena FEED merupakan stream bebas maka harus di pasang valve (VLV-101). 

Setelah itu masuk ke heat exchanger (E-100) untuk melakukan proses transfer 

panas dari produk bawah kolom. Tujuanya untuk melakukan integrasi panas agar 

tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Pada unit HE ini stream FEED’ menjadi 

fluida hasil pemanasan.  Streams FEED” merupakan streams inlet atau masukkan 

pada kolom, pada stabilizer column dilakukan proses fraksinasi atau pemisahan 

antara produk distilat yaitu fraksi LPG ( C1,C2, C3, C4) dengan produk bawah yaitu  

fraksi nafta (C5, C6). Selanjutnya produk atas atau distilat merupakan stream bebas 

maka perlu dipasangi valve (VLV-LPG) dan didinginkan menggunakan cooler (E-

101) untuk mencapai suhu sesuai desain. Produk bawah karena juga merupakan 

stream bebas maka perlu dipasangi valve (VLV-NAPTHA). 
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4.2 Hasil Validasi Pemodelan 

Adapun hasil validasi pemodelan pada tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Hasil Validasi Pemodelan Plant Fractionator 

Stream Variabel Proses PFD Simulasi Deviasi (%) 

FEED 

Laju aliran   (kg/hr) 292015 292014,978 0 

Temperatur   (C) 55 55 0 

Tekanan        (bar_g) 15,1 15,1 0 

FEED” 

Laju aliran   (kg/hr) 292015 292014,978 0 

Temperatur   (C) 124 124 0 

Tekanan        (bar_g) 11,87 11,79 0,673967987 

LPG-2 

Laju aliran   (kg/hr) 25980,8 25980 0,003186965 

Temperatur   (C) 38 38 0 

Tekanan        (bar_g) 11,27 11,27 0 

NAPTHA-2 

Laju aliran   (kg/hr) 266032 266032,006 0 

Temperatur   (C) 131 131 0 

Tekanan        (bar_g) 11,28 11,22 0,531914894 

Dari hasil tabel diatas didapatkan deviasi antara variabel proses hasil 

pemodelan simulasi plant terhadap data desain pada PFD plant. Nilai deviasi 

tertinggi terdapat pada tekanan FEED” yang merupakan inlet dari kolom stabilizer 

yaitu 0,673% dan deviasi rata rata adalah 0,100755% sehingga dapat dianggap 

pemodelan statis ini valid karena memiliki deviasi dibawah satu persen. 
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4.3 Hasil Perhitungan CDOF 

Adapun hasil perhitungan CDOF dihitung dari restraining streams dan juga 

redundant streams pada tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Jumlah Nrestraining pada Plant Fractionator 

No Unit 
Nrestraining @ 

unit 

Jumlah 

Unit 
Nrestraining 

1 
Kolom distilasi (tanpa 

reboiler dan condenser) 
0 1 0 

2 Heat exchanger 2 1 2 

3 Condenser 1 1 1 

4 Reboiler 1 1 1 

5 Cooler 1 1 1 

6 Reflux drum 0 1 0 

 TOTAL 5 

Pada perhitungan Nrestraining digunakan pendekatan menggunakan metode 

konda et al dimana dilakukan perhitungan stream yang tidak bisa dikontrol dengan 

hasil seperti tabel 4.2. Selanjutnya dilakukan perhitungan Nredundant dan didapatkan 

hasil pada tabel 4.3.  

Tabel 4.3 Jumlah Nrestraining pada Plant Fractionator 

No Unit Operasi 
Nredundant @ 

unit 

Jumlah 

Unit 
Nredundant 

1 Kolom distilasi 3 1 3 

TOTAL 3 

Pada perhitungan Nredundant,  dilakukan analisa pada kolom distilasi dengan 

menggunakan reboiler dan kondensor, dimana didapatkan terdapat tiga stream 

yang tidak perlu di manipulasi. Tiga stream ini didapatkan dari variabel yang sama 

antara tekanan pada kolom atas dengan tekanan kondensor, lalu level antara dasar 

kolom dengan level reboiler dan tekanan dasar kolom dengan tekanan reboiler.  

Pada plant ini terdapat total lima belas stream pada plant. Dengan mengacu 

pada persamaan (2.5) didapatkan CDOF sebesar tujuh.  
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4.4 Hasil Perancangan Regulatory Control Layer  

Berdasarkan hasil dari perhitungan CDOF maka jumlah pengendalian 

regulatori akan dipasang sejumlah delapan pengendalian dengan perincian seperti 

tabel 4.4. 

Tabel 4.4 Pengendalian Regulatori Plant Fractionator 

No Pengendali Variabel yang Dikontrol Jenis Pengendali 

1 FIC-100 laju aliran massa feed (kg/h) PI 

2 PIC-101 tekanan kolom atas (bar_g) PI 

3 LIC-100 level reflux drum (%) PI 

4 LIC-101 level Reboiler (%) PI 

5 XIC-102 fraksi mol n-butane produk atas PID 

6 XIC-103 Fraksi mol n-hexane produk bawah PID 

7 TIC-100 suhu produk atas ( C ) PI 

 Dan untuk perancangan pengendali pada plant sebagai berikut : 

 

Gambar 4.2 Perancangan regulatory control layer pada plant fractionator 

Pada pemilihan pengendali ini dibagi menjadi pengendalian inventori yang 

berhubungan dengan massa dan pengendalian kualitas yang berhubungan dengan 

produk. Pada inventori dipilih pertama variabel untuk mengendalikan laju aliran 

massa input  atau FIC-100 yang merupakan throughput manipulator dan 

ditempatkan pada stream feed, yang mana sangat berpengaruh pada hasil produk. 
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Pada FIC-100 variabel yang dimanipulasi merupakan bukaan valve VLV-101. 

Setelah itu pengendalian level yang terdapat akumulasi cairan, yaitu pada reflux 

drum (LIC-100) dan level reboiler (LIC-101), karena dasar kolom dan reboiler 

merupakan bejana berhubungan dan memiliki tingkat level yang sama maka dipilih 

mengendalikan level reboiler. Pada LIC-100 variabel yang dimanipulasi adalah 

bukaan valve VLV-LPG pada stream produk atas. Pada LIC-101 memanipulasi 

bukaan valve VLV-NAPTHA.  Lalu tekanan pada atas kolom (PIC-101) dengan 

memanipulasi panas dari condenser. Pada pengendalian kualitas dipilih XIC-102 

dan XIC-103. Komposisi atas XIC-102 dikontrol dengan memanipulasi laju aliran 

massa dari reflux menggunakan valve, Komposisi bawah XIC-103 dikontrol dengan 

memanipulasi panas dari reboiler. 

4.5 Hasil Perancangan Supervisory Control Layer 

Pada perancangan supervisory control layer akan dibandingkan struktur 

kontrol antara pengendali MPC dan feedforward, dimana dari hasil perbandingan 

ini akan diperoleh strategi kontrol mana yang lebih optimal untuk PWC. 

4.5.1 Hasil Perancangan Feedforward 

Adapun pengendalian feedforward yang dipasang untuk mengurangi efek 

dari variabel pengganggu yaitu perubahan aliran masa feed. Untuk melakukan 

perancangan pengendali feedforward diperlukan pemodelan dari plant dan juga 

pemodelan variabel gangguan. Pengendali feedforward kali ini di terapkan terhadap 

dua pengendali yaitu pengendali komposisi atas (X-102) dan komposisi bawah (X-

103) sehingga memerlukan dua pemodelan feedforward, pemodelan feedforward 

komposisi atas dan pemodelan feedforward komposisi bawah, dimana pemodelan  
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Gambar 4.3 Grafik uji open loop plant komposisi distilat. 
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ini menggunakan uji open loop dan dicari parameter pemodelan FOPDT. 

Adapun hasil FOPDT feedforward pada komposisi atas (X-102) pada gabar 4.4.  

 

Gambar 4.4 Grafik uji open loop perubahan laju aliran massa feed (disturbance) 

terhadap komposisi distilat. 

Dari gambar 4.3 akan didapatkan pemodelan FOPDT dari plant komposisi 

atas dan dari gambar 4.4 akan didapatkan pemodelan FODPT dari distubance laju 

aliran massa terhadap komposisi distilat. 

Adapun hasil FOPDT feedforward pada komposisi bawah pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Grafik uji open loop plant komposisi produk bawah 
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Gambar 4.6 Grafik uji open loop perubahan laju aliran massa feed (disturbance) 

terhadap komposisi produk bawah 

Dari gambar 4.5 akan didapatkan pemodelan FOPDT plant komposisi bawah 

dan dari gambar 4.6 akan didapatkan pemodelan FOPDT disturbance terhadap 

komposisis bawah. Pada tabel 4.5 berikut merupakan parameter pemodelan FOPDT 

Tabel 4.5 Pemodelan FOPDT dari Plant dan Gangguan. 

Hubungan Input 

Output 
Fungsi Transfer RMSE 

Plant komposisi atas 

(X102) 

0,00137

1072,5𝑠 + 1
𝑒−5 0,001104 

Gangguang terhadap 

X102 

2,05E − 06

8763,87𝑠 + 1
𝑒−2842,9 2,37E-05 

Plant komposisi bawah 

(X103) 

0,000066

1799,02193𝑠 + 1
𝑒−0,0000544495 

3,48E-05 

Gangguang terhadap 

X103 

−3,63E − 06

7627,5𝑠 + 1
𝑒−5 

0,000231 

 

Root mean squared error (RMSE) digunakan untuk mengukur error dari 

model yang didapatkan dengan data proses. Berdasarkan data tersebut didapatkan 

nilai RMSE yang kecil dan dianggap model dapat mengikuti pola dari data proses. 

pemodelan FOPDT plant dan disturbance digunakan untuk mencari parameter 
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pemodelan feedforward dengan mengacu pada persamaan (2.15) dan (2.16) pada 

tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Pemodelan Feedforward 

Pengendali Fungsi Transfer 

Feedforward 

komposisi atas 
−0,001496 (

1072,5𝑠 + 1

8763,8𝑠 + 1
) 𝑒−2837,9𝑠 

Feedforward 

komposisi bawah 
0,0549758 (

1799,02𝑠 + 1

7627,5𝑠 + 1
) 𝑒−4,99𝑠 

 

Parameter feedforward akan dimasukkan dalam simulasi pada plant pada 

pengendali feedforward. adapun diagram blok proses dari feedback feedforward 

control seperti gambar 4.7 dan 4.8, dimana variabel disturbance akan diukur oleh 

sensor lalu disalurkan menuju blok gain dari feedforward dimana akan dilakukan 

kalkulasi oleh feedforwad dengan input disturbance tertentu akan menghasilkan 

nilai controlled variabel tertentu juga dan nilai ini akan disalurkan menjadi sinyal 

kendali menuju suming point antara sinyal kendali dari PID dan feedforward 

sehingga akan dihasilkan sinyal kontrol yang telah memperhitungkan variabel 

disturbance sehingga efek disturbance terhadap  variabel yang dikontrol akan 

direduksi atau berkurang dampaknya terhadap plant. 

 

Gambar 4.7 Diagram blok feedback feedforward kompisi produk distilat. 
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Gambar 4.8 Diagram blok feedback feedforward komposisi produk bawah. 

Adapun hasil dari perancangan feedforward pada plant sebagai gambar 4.9. 

 

Gambar 4.9 Perancangan feedforward pada plant 

Pengendali MPC ini dipilih karena kelebihanya yaitu dapat melakukan 

prediksi terhadap respon yang akan datang dengan data proses pada waktu lampau 

atau sebelum. MPC kali ini dicascade terhadap pengendali PID yang berfungsi 

untuk mempercepat respon. Dalam perancangan dari MPC ini dibutuhkan data 

model dari hub ungan input-output dari variabel yang digunakan, inputnya adalah 
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laju aliran dari reflux dan juga heat flow pada reboiler dengan output komposisi 

distilat dan komposisi produk bawah, sehingga MPC ini berjenis MIMO, dengan 

diagram blok seperti gambar 4.10.  

 

Gambar 4.10 Diagram blok MPC 

Pemodelan didapatkan dengan melakukan Uji Open Loop untuk mencari 

pemodelan FOPDT antar variabel yang bertindak sebagai input dan output. 

 

Gambar 4.11 Grafik uji open loop G21 
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Gambar 4.12 Grafik uji open loop G22 

Dan didapatkan Fungsi Transfer yang mengacu pada persamaan ( 2.10) pada 

tabel 4.7. 

Tabel 4.7 Pemodelan hubungan Input-Output variabel. 

Hubungan Input 

Output 
Fungsi Transfer RMSE 

G11 
0,0013704

1072,5𝑠 + 1
𝑒−5 0,001104 

G12 
−0,000535937

550,46633𝑠 + 1
𝑒−472,21 3,14135E-05 

G21 
−0,0001412

2363,0656𝑠 + 1
𝑒−1727,99 4,76754E-05 

G22  
0,000066

1799,02193𝑠 + 1
𝑒−0,0000544495 

3,48E-05 

G11 merupakan hubungan input-output antara laju reflux terhadap komposisi 

distilat seperti gambar 4.3, G12 antara laju reflux terhadap komposisi produk bawah 

, G21 antara heat flow reboiler, G22 antara heat flow reboiler terhadap komposisi 

produk bawah seperti gambar 4.5. Perancangan MPC pada plant dapat dilihat dari 

gambar 4.13. 

0,892

0,893

0,894

0,895

0,896

0,897

0,898

0,899

0,9

0,901

44

46

48

50

52

54

56

58

60

62

0 1826 3652 5478 7304 9131 10957 12783

F
ra

k
si

 M
o

l 
n
H

ex
an

e 
P

ro
d
u
k
 B

aw
ah

B
u
k
aa

n
 V

a
lv

e
(%

)

Waktu (detik)

Bukaan Valve Komposisi Produk Bawah



36 

 

 

 

 

Gambar 4.13 Perancangan supervisory control pada plant 

4.6 Analisa Plant 

Setelah pemodelan statis plant telah selesai dan RTO telah di berikan fungsi 

objektif dari plant, maka akan dilakukan analisa plant pada keadaan dinamis, atau 

berubah terhadap waktu. Pada analisa ini akan diamati plant dari  segi laju produk, 

penggunaan energi, ekonomi dan performansi atau kestabilan dari sistem. Plant 

akan divariasikan berdasarkan kondisi penerapan metode perancangan desain 

struktur kontrol. Kondisi pertama adalah ketika plant hanya menggunakan 

pengendali PID saja, dan ini dianggap non PWC, lalu ketika plant menggunakan 

PWC yang membandingkan pengendali PID ditambah strategi kontrol feedforward 

dan ketika plant menggunakan PWC dengan pengendali PID ditambah strategi 

kontrol MPC. Analisa akan dilakukan dengan memberikan variabel pengganggu 

sebesar naik dan turun 5% dari nilai awal variabel pengganggu yaitu laju aliran 

massa feed. Setelah mendapatkan strategi kontrol yang optimal (dilihat dari hasil 

performansi) digunakaan saat PWC maka selanjutnya adalah melakukan 

perbandingan dan analisa dari segi laju produk, konsumsi energi dan ekonomi 

antara kondisi asli plant (non PWC) yang hanya menggunakan pengendali PID saja 

dan kondisi saat diterapkan PWC. 
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4.6.1 Analisa Performansi Plant 

Dalam mengetahui apakah perancangan struktur pengendalian telah berjalan 

baik dan stabil maka akan dilakukan pengujian performansi sistem. Pengujian ini 

dilakukan dengan memberikan variabel disturbance pada plant yaitu laju aliran 

massa feed. Kondisi awal (set point) dari laju aliran feed adalah 292014,98 kg/h lalu 

dinaikkan 5% menjadi 306615,729 kg/h dan diturunkan 5% menjadi 277414,231 

kg/h. Parameter pengukuran performansi plant ditunjukkan dengan karakteristik 

respon pengendalian yaitu settling time, maximum overshoot, error steady state dan 

IAE. Dalam pengujian akan diamati grafik respon dari variabel proses pengendali 

terhadap nilai setpoint, selanjutnya dari grafik tersebut akan digunakan untuk 

mencari karakteristik respon pengendalian. Adapun hasil pengujian plant dengan 

disturbance kenaikan setpoint FIC-100 sebesar 5% pada gambar 4.14  

 

Gambar 4.14 Grafik respon uji set point naik 5% pada FIC-100. 

Pada pengujian ini setelah setpoint dinaikkan maka pengendali akan 

membuka control valve sampai variabel yang dikontrol mencapai setpoint. Grafik 

respon pengendalian dalam mengendalikan variabel proses dapat dilihat pada 

gambar 4.14. Setelah didapatkan grafik respon pengendalian maka akan dilakukan 

analisa untuk mencari karakteristik plant dan dipatkan hasilnya pada tabel 4.8.  
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Tabel 4.8 Perbandingan Karateristik Respon FIC saat Setpoint Naik 5% 

Parameter PID FF MPC 

Settling time (Detik) 10512 8684 6865 

Maximum overshoot (%) 3,80  3,60 3,28 

Error steady state (%)  0,0156 0,0107 0,0003 

Nilai IAE (kg/h) 4987784 4494532 4451283 

 

Setelah dilakukan perbandingan karakteristik respon pengendalian laju aliran 

massa feed (FIC), didapatkan plant dengan menerapkan strategi kontrol MPC 

memiliki karakteristik respon yang lebih stabil dan bagus saat mengalami gangguan 

atau dengan menaikkan setpoint FIC sebesar 5%, dimana memiliki settling time 

6865 detik, maximum overshoot 3,28% dari nilai set point, error steady state 

0,000326% dari nilai set point dan nilai IAE sebesar 4451283 kg/h, dimana pada 

penerapan MPC pada PWC plant dapat meningkatkan performansi FIC-100 dalam 

menerima disturbance. Setelah dilakukan uji setpoint 5% ini dilakukan analisis 

dampaknya terhadap pengendali lain pada plant. analisa dampak pertama akan 

dilakukan pada pengendalian kualitas pada plant, yaitu XIC-102 dan XIC-103. 

Pada pengendali komposisi atas XIC-102 didapatkan respon variabel proses saat 

mendapatkan disturbance naik 5% seperti gambar 4.13. 

 

Gambar 4.15 Grafik respon uji gangguan naik 5% terhadap komposisi distilat 

Dari gambar grafik respon 4.15 Dilakukan analisa karakteristik respon 

pengendali terhadap komposisis distilat dan didapatkan hasil pada tabel 4.9. 
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Tabel 4.9 Perbandingan Karateristik Respon XIC-102 saat Uji Gangguan Naik 5% 

Parameter PID FF MPC 

Settling time (detik) 12121 7273 5455 

Maximum overshoot (%) 2,63 1,26 0,60 

Error steady state (%) 0,026 0,021 0,013 

Nilai IAE  5,975 0,589 0,194 

 

Dari gambar grafik respon pengendalian didapatkan pengendalian XIC-102 

pada saat plant diterapkan MPC pada plant dapat merespon disturbance (perubahan 

laju aliran massa feed) dengan lebih stabil dan cepat dari pada plant hanya 

menggunakan PID saja atau PID dan FF, penilaian ini dapat dibuktikan dari hasil 

tabel perbandingan karakteristik respon pengendali XIC-102, dimana hasil yang 

paling baik saat plant menggunakan MPC dengan  nilai karakteristik respon settling 

time 5455 detik, maximum overshoot 0,60% dari setpoint, error steady state 0,13% 

dari setpoint dan IAE 0,194. Namun dapat dilihat dampak dari diberikanya 

disturbance terhadap plant, selain didapatkanya osilasi pada respon juga 

menyebabkan Error Steady State pengendalian pada plant. 

 Pengendalian kualitas pada plant selanjutnya adalah XIC-103 dan 

didapatkan grafik respon terhadap disturbances seperti gambar 4.14 : 

 

Gambar 4.16 Grafik respon uji gangguan naik 5% terhadap XIC-103 

Dari gambar grafik respon 4.16 Dilakukan analisa karakteristik respon 

pengendali XIC-103 dan didapatkan hasil tabel 4.10. 
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Tabel 4.10 Perbandingan Karateristik Respon XIC-103 saat Uji Gangguan Naik 

5% 

Parameter PID FF MPC 

Settling time (Detik) 10976 8781 6147 

Maximum undershoot (%) 0,756511891 0,58810872 0,205662514 

Error steady state (%) 0,043148 0,004983 0,003851 

Nilai IAE  24,79593 12,4715 1,827871 

 

Dari gambar grafik respon pengendalian didapatkan pengendalian XIC-103 

pada saat plant diterapkan MPC dapat merespon disturbance (perubahan laju aliran 

massa feed) dengan lebih stabil dan cepat dari pada plant yang hanya menggunakan 

PID saja atau PID dan FF, dimana settling time 6147 detik, maximum undershoot 

0,205662% dari setpoint, error steady state 0,003851% dari setpoint dan IAE 

1,827871. Walapun adanya disturbance menyebabkan adanya error steady state 

namun pengendalian dapat lebih cepat kembali ke keadaan stabil mendekati 

setpoint saat menggunakan MPC.  

Setelah dilakukan analisa pengujian terhadap variabel kualitas yang dikontrol 

yaitu komposisi distilat (XIC-102) dan komposisi produk bawah (XIC-103) 

dilakukan juga terhadap pengendali variabel inventori yang ada pada plant yang 

mencakup LIC-100, LIC-101, PIC-101, dan TIC-100. Dengan grafik respon dapat 

dilihat pada lampiran B dan hasil analisa karakteristik respon dari pengendalian 

dapat dilihat dari tabel 4.11. 

Tabel 4.11 Perbandingan Karateristik Respon Uji Gangguan Naik 5% 

Parameter PID FF MPC 

LIC-100  

Settling time (detik) 30726 26222 25810 

Maximum overshoot (%) 1,32% 1,38% 1,26% 

Error steady state (%) 0,012 0,008 0,0058 

Nilai IAE(%) 891,8823 929,3617 871,9192 

LIC-101 

Settling time (detik) 8841 8321 6241 

Maximum overshoot (%) 1,88% 1,46% 1,32% 

Error steady state (%) 0,0176 0,0334 0,0118 

Nilai IAE(%) 56,1488 35,7035 4,4158 

PIC-101 

Settling time (detik) 31901 26796 26694 
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Tabel 4.12 Perbandingan Karateristik Respon Uji Gangguan Naik 5% (Lanjutan) 

Parameter PID FF MPC 

Maximum overshoot (%) 1,055707 1,128544 1,06342 

Error steady state (%) 0,030849 0,005998 0,005141 

Nilai IAE(bar_g) 208,6341 143,0127 126,0658 

TIC-100 

Settling time (detik) 10921 13001 9881 

Maximum overshoot (%) 2,793684 4,349211 2,129737 

Error steady state (%) 0,0371 0,0277 0,0119 

Nilai IAE (C) 898,79 936,975 636,293 

 

Berdasarkan gambar grafik dan tabel performansi diatas didapatkan untuk 

hasil karakteristik respon yang paling bagus adalah pada saat plant menerapkan 

MPC,  dimana pada variabel utama yaitu XIC-102 dan XIC-103 memiliki nilai 

karakteristik settling time, maximun overshoot, error steady state dan IAE yang 

paling kecil. Begitupun dengan pengendali lain yaitu LIC-100, LIC-101, PIC-101, 

TIC-100 dan yang memiliki nilai karakteristik respon yang baik saat diterapkan 

PWC, dimana seperti tujuan dari PWC yang akan digunakan untuk meningkatkan 

kestabilan dari plant.  

Dari variasi gangguan naik 5% akan dilakukan pengujian kembali dengan 

variasi gangguan turun 5%. Adapun hasil grafik respon FIC-100 saat uji setpoint 

turun 5% pada gambar 4.17. 

 

Gambar 4.17 Grafik respon uji set point turun 5% pada FIC-100 
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 Pada pengujian ini setelah setpoint diturunkan maka pengendali akan 

membuka control valve sampai variabel yang dikontrol mencapai setpoint. Grafik 

respon pengendalian dalam mengendalikan variabel proses dapat dilihat pada 

gambar 4.17. Setelah didapatkan grafik respon pengendalian maka akan dilakukan 

analisa untuk mencari karakteristik plant dan dipatkan hasilnya pada tabel 4.12 

Tabel 4.13 Perbandingan Karateristik Respon FIC saat Setpoint Turun 5% 

Parameter PID FF MPC 

Settling Time (Detik) 1356 2426 486 

Maximum Overshoot (%) 0,039652 0,085792 0,03028 

Error Steady State (%) 0,003605 0,062722 0 

Nilai IAE (kg/h) 1214269 1155683 1110791 

 

Setelah dilakukan perbandingan karakteristik respon pengendalian laju 

aliran massa feed (FIC), didapatkan plant dengan menerapkan MPC memiliki 

karakteristik respon yang lebih stabil dan bagus saat mengalami gangguan atau 

dengan menurunkan setpoint FIC sebesar 5%, dimana memiliki settling time 486 

detik, maximum overshoot 0,03028% dari nilai set point, error steady state 0% dari 

nilai set point dan nilai IAE sebesar 1110791 kg/h, dimana pada penerapan MPC 

pada plant dapat meningkatkan performansi FIC-100 dalam menerima disturbance. 

Setelah dilakukan uji setpoint 5% ini dilakukan analisis dampaknya terhadap 

pengendali lain pada plant. Untuk XIC-102 didapatkan grafik respon pengendalian 

dampak disturbance seperti gambar 4.18. 

 

Gambar 4.18 Grafik respon uji gangguan turun 5% terhadap XIC-102 
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Dari gambar grafik respon 4.18 Dilakukan analisa karakteristik respon 

pengendali XIC-102 dan didapatkan hasil pada tabel 4.13. 

Tabel 4.14 Perbandingan Karateristik Respon XIC-102 saat Uji Gangguan Turun 

5% 

Parameter PID FF MPC 

Settling time (detik) 11676 8407 7106 

Maximum overshoot (%) 0,85104 0,621183 0,6625 

Error steady state (%) 0,056989 0,013297 0,001425 

Nilai IAE  2,886345 0,71105 2,517068 

 

Dari gambar grafik respon pengendalian didapatkan pengendalian XIC-102 

menggunakan PID+FF memiliki nilai maximum overshoot dan IAE yang paling 

kecil, sedangkan MPC memiliki nilai settling time dan error steady state yang 

paling kecil. Hal ini mungkin dikarenakan pemodelan yang telah diinputkan diawal 

tidak terlalu tepat untuk kondisi disturbance turun pada MPC. Namun didapatkan 

selisih antara MPC dengan PID+FF pada maximum overshoot hanya 0,0414% 

sehingga sangat tipis. Setelah itu untuk dampak pada XIC-103 dapat dilihat dari 

gambar 4.19. 

 

Gambar 4.19 Grafik respon uji gangguan turun 5% terhadap XIC-103 
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Tabel 4.15 Perbandingan Karateristik Respon XIC-103 saat Uji Gangguan Turun 

5% 

Parameter PID FF MPC 

Settling Time (Detik) 9926 7006 5248 

Maximum Overshoot (%) 0,801925 0,63624 0,240883 

Error Steady State (%) 0,038505 0,001359 0,00068 

Nilai IAE  25,54956 11,89315 5,22106 

Dari gambar grafik respon 4.19 Dilakukan analisa karakteristik respon 

pengendali XIC-103 dan didapatkan hasil pada tabel 4.14. 

Dari gambar grafik respon pengendalian didapatkan pengendalian XIC-103 

pada saat plant diterapkan MPC dapat merespon disturbance atau perubahan laju 

aliran massa feed dengan lebih stabil dan cepat dari pada plant yang hanya 

menggunakan PID saja atau PID dan FF, dimana settling time 5248 detik, maximum 

underhoot 0,240883% dari setpoint, error steady state 0,00068% dari setpoint dan 

IAE 5,221.  

Berdasarkan gambar grafik dan tabel performansi diatas didapatkan untuk 

hasil karakteristik respon yang paling bagus adalah pada saat plant menerapkan 

PWC,  dimana pada variabel utama yaitu XIC-102 dan XIC-103 memiliki nilai 

karakteristik settling time, maximun overshoot, error steady state dan IAE yang 

paling kecil. Begitupun dengan pengendali lain yaitu LIC-100, LIC-101, PIC-101, 

TIC-100 dan TIC-101 yang memiliki nilai karakteristik respon yang baik saat 

diterapkan PWC, dengan hasil perbandingan karakteristik respon pada tabel 4.15 : 

Tabel 4.16 Perbandingan Karateristik Respon Uji Gangguan Turun 5% 

Parameter PID FF MPC 

LIC-100 

Settling time (detik) 19981 16919 13843 

Maximum overshoot (%) 0,5126 0,5452 0,6428 

Error steady state (%) 0,0016 0,0388 0,0182 

Nilai IAE 
181,0562 166,5496 165,3857 

LIC-101 
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Tabel 4.15 Perbandingan Karateristik Respon Uji Gangguan Turun 5% (Lanjutan) 

Parameter PID FF MPC 

Settling time (detik) 9025 8213 8053 

Maximum overshoot (%) 1,8722 1,6468 1,5794 

Error steady state (%) 0,024 0,022 0,002 

Nilai IAE 23,4568 113,3984 47,53630002 

PIC-101 

Settling time (detik) 20101 19222 16237 

Maximum overshoot (%) 0,92203018 0,896323019 0,80720486 

Error steady state (%) 0,029134783 0,001713811 0,029134783 

Nilai IAE 139,0982 142,1342 134,8907001 

TIC-100 

Settling time (detik) 9517 8785 7687 

Maximum overshoot (%) 2,493947368 2,630526316 0,905789474 

Error steady state (%) 0,513684211 0,302894737 0,124736842 

Nilai IAE (C) 728,9346 965,375 393,975 

 

Pada tabel diatas didapatkan saat disturbance turun 5% plant dengan 

perancangan MPC mendapatkan nilai karakteristik respon yang rata-rata paling 

baik, namun terdapat maximum overshoot LIC-100 terbaik kedua dibawah PID, lalu 

IAE LIC-101 terbaik kedua dibawah PID dan error steady state dibawah PID+FF, 

dimana hal ini dapat disebabkan model yang diinput kurang optimal saat kondisi 

disturbance 5%.  

Berdasarkan keseluruhan pengujian performansi plant baik disturbance naik 

atau turun 5% didapatkan MPC memiliki nilai karakteristik respon yang rata-rata 

lebih bagus dari perancangan menggunakan PID saja atau PID+FF. Kestabilan ini 

dapat dicapai dikarenakan salah satunya peran dari Pengendali MPC yang dipasang 

pada pengendali komposisi atas dan bawah. Kemampuan MPC  yang dapat 

memprediksi aksi dari kontrol yang akan datang dapat meningkatkan kestabilan 

dari komposisi, dimana terjaganya kualitas produk dapat meningkatkan kestabilan 

variabel kendali yang lain, dikarenakan berkurangnya perubahan dari variabel-

variabel manipulasi yang dikendalikan. 

Dari hasil diatas didapatkan bahwa struktur kontrol MPC pada saat PWC 

memberikan hasil yang lebih optimal pada saat PWC menggunakan struktur kontrol 
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feedforward, oleh karena itu analisis berikutnya akan membandingkan PWC 

menggunakan MPC dengan kondisi asli plant atau disini disebut dengan non PWC 

yaitu kondisi plant saat menggunakan PID saja.  

4.6.2 Analisa Penggunaan Energi 

Adapun analisa energi operasional dalam menjalankan plant, saat naik 5% 

pada tabel 4.16. 

Tabel 4.17 Analisa Penggunaan Energi saat Gangguan Naik 5% 

Penggunaan Energi 

(kJ/jam) 

Non PWC PWC 

Naik 5% Naik 5% 

Condenser 38259743,95 38216106,66 

Cooler 4151658,63 4142774,93 

Reboiler 79770952,84 79792957,01 

Total 122182355,4 122151838,6 

 

Didapatkan penggunaan energi pada gangguan naik 5%  paling hemat 

adalah PWC dengan 122151838,6 kJ/jam. Dimana menghemat 30516,82 kJ/jam 

dari Non PWC. Untuk analisa energi turun 5% pada tabel 4.17. 

Tabel 4.18 Analisa penggunaan energi saat gangguan turun 5% 

Penggunaan Energi 

(kJ/jam) 

Non PWC PWC 

Turun 5% Turun 5% 

Condenser 34826432,59 34861969,88 

Cooler 3735877,79 3733307,13 

Reboiler 71367755 71306708,54 

Total 109930065,4 109901985,6 

 

 Dari analisa penggunaan energi saat disturbance turun 5% didapatkan PWC 

memiliki konsumsi energi yang minimal dengan total 109901985,6 kJ/jam, dimana 

PWC menghemat 28079,82 kJ/jam dari PID. Minimalnya nilai energi yang 

digunakan saat menerapkan PWC dapat diakibatkan stabilnya respon sistem saat 

menerima adanya gangguan, dengan stabilnya plant dalam menerima gangguan, 

maka manipulasi variabel termasuk energi dari reboiler, condenser, dan cooler 

dapat dikonsumsi dengan optimal dan tidak membuang-buang energi. 
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4.6.3 Analisa Laju Produk 

Analisa laju produk dilakukan saat kondisi diberi gangguan naik 5% dan 

turun 5%. Pada gangguan naik 5% didapatkan laju produk pada tabel 4.18. 

Tabel 4.18 Analisa Laju Produk saat Gangguan Naik 5% 

Laju Produk 

(kg/jam) 

Non PWC PWC 

Naik 5% Naik 5% 

LPG 39382,67 39312,31 

Nafta 267064,38 267290,07 

Total 306447,05 306602,38 

 Dari tabel diatas didapatkan plant dengan penerapan PWC memiliki laju 

produk yang paling besar, diikuti dengan non PWC, dengan nilai total 306602,38 

kg/jam dimana mengalami peningkatan sebesar 155,33 kg/jam. dengan besar laju 

produk LPG PWC berada dibawah non PWC dan laju produk nafta PWC lebih 

besar dari nonPWC. Untuk analisa laju produk saat kondisi diberi gangguan turun 

5% seperti tabel 4.19. 

Tabel 4.19 Analisa Laju Produk saat Gangguan Turun 5% 

Laju Produk 

(kg/jam) 

Non PWC PWC 

Turun 5% Turun 5% 

LPG 35479,39 35405,04 

Nafta 241828,40 242102,33 

Total 277307,79 277507,37 

  

Dari tabel diatas didapatkan Plant dengan penerapan PWC memiliki laju 

produk yang paling besar daripada non PWC dengan nilai 277507,37 kg/jam atau 

lebih besar 199,57 kg/ jam dari non PWC. dengan laju LPG berada dibawah laju 

produk non PWC, dan Nafta lebih besar dibanding non PWC. 

4.6.4 Analisa Ekonomi 

Adapun analisa ekonomi yang merupakan fungsi objektif dari perancangan 

PWC. Keuntungan didapatkan dari hasil penjualan produk dikurangi biaya 

operasional plant (energi) dan dikurangi biaya bahan baku atau feed. Analisa 

ekonomi ini dilakukan pada dua kondisi yaitu saat gangguan naik 5% dan turun 5%, 

nilai laju produk dan juga penggunaan energi telah didapatkan pada analisa energi 
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dan laju produk dan nilai tersebut dikali dengan nilai ekonomi yang ada. Pada 

gangguan naik 5% didapatkan analisa nilai ekonomi pada tabel 4.20. 

Tabel 4.20 Analisa Nilai Ekonomi saat Gangguan Naik 5% 

Nilai Ekonomi 

(U$/jam) 

Non PWC PWC 

Naik 5% Naik 5% 

Produk 162295,10 162381,16 

Biaya 

operasional 2275,60 2275,03 

Bahan baku 2570,20 2571,47 

Total 157449,28 157534,64 

 Dari tabel analisa ekonomi diatas didapatkan plant dengan penerapan PWC 

memiliki total keuntungan sebesar 157534,64 U$/jam, atau lebih besar 85,35 

U$/jam dari non PWC. Sedangkan untuk kondisi gangguan turun 5% didapatkan 

analisa sebagai tabel 4.21. 

Tabel 4.19 Analisa Nilai Ekonomi saat Gangguan Turun 5% 

Nilai Ekonomi 

($/h) 

Non PWC PWC 

Turun 5% Turun 5% 

Produk 146869,53 146979,43 

Biaya 

operasional 2047,41 2046,88 

Bahan baku 2326,47 2326,52 

Total 142495,65 142606,02 

 

 Dari tabel analisa ekonomi diatas didapatkan  plant dengan penerapan PWC 

memiliki total keuntungan sebesar 142606,02 U$/jam, atau lebih besar 110,36 

U$/jam dari non PWC. Variabel ekonomi yang tinggi dari plant saat menerapkan 

PWC disebabkan dari kestabilan plant yang lebih stabil sehingga memengaruhi 

kestabilan penggunaan energi dari kestabilan tersebut dapat menghasilkan produksi 

yang besar dan akhirnya berujung pada nilai ekonomi yang tinggi dari suatu plant. 
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KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini sebagai berikut:  

1. Penerapan Plantwide Control metode Skogestad telah berhasil dilakukan pada 

plant fractionator, dimana objektif dari plant merupakan keuntungan yang 

maksimal, dengan variabel ekonominya adalah laju aliran feed, lpg, nafta, 

energi reboiler, condensor, cooler dan kualitas produk, lalu throughput 

manipulator diletakkan pada stream feed, nilai CDOF adalah 8, dengan 

menggunakan PID, feedforward ,dan MPC dalam penyusunan strategi 

kontrolnya. 

2. Penerapan metode PWC berhasil meminimalkan penggunaan energi plant 

sebesar 30516,82 kJ/jam dari non PWC saat naik 5%, dan 28079,82 kJ/jam dari 

non PWC saat turun 5%. PWC juga meningkatkan profit dari plant sebesar 

85,35 U$/jam dari non PWC saat naik 5% dan 110,36 U$/jam non PWC saat 

turun 5%. 

3. Penerapan metode PWC dapat meningkatkan kestabilan plant dengan melihat 

karakteristik respon pengendalian dimana rata-rata saat gangguan naik 5% 

settling time 12441,86 detik , maximum overshoot 1,04 %, error steady state 

0,01 % dan IAE 636131,96 dan saat gangguan turun 5% settling time 8380,000 

detik , maximum overshoot 0,696%, error steady state 0,025 % dan IAE 

158791,504. 

5.2 Saran 

Adapun saran pada penelitian kali ini: 

1. Memberikan variasi strategi kontrol yang lebih bervariasi sebagai upaya 

mendapatkan struktur kontrol yang paling tepat. 
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LAMPIRAN A 

 

Gambar A-1 Process Flow Diagram 

Tabel A-1 Data Variabel Proses 

Stream Variabel Proses PFD 

Feed 

Laju aliran   (kg/hr) 292015 

Temperatur   (C) 55 

Tekanan        (bar_g) 15,1 

Feed’ 

Laju aliran   (kg/hr) 292015 

Temperatur   (C) 124 

Tekanan        (bar_g) 11,87 

LPG-2 

Laju aliran   (kg/hr) 25980,8 

Temperatur   (C) 38 

Tekanan        (bar_g) 11,27 

Naptha-2 

Laju aliran   (kg/hr) 266032 

Temperatur   (C) 131 

Tekanan        (bar_g) 11,28 

 



 

 

 

 

Tabel A-2 Data Komposisi 

Komposisi (molar 

Flow) FEED 

Air H2O 1,15 

Etana C2  14,19 

Propana C3 92,02 

i-butane iC4 213,4774 

n-butane nC4 135,0847 

i-pentane iC5 287,33 

n-pentane nC5 219,2376 

n-hexane C6 2677,143 

Total 3639,632 

 

 

Gambar A-2 Perancangan Regulatory Control Layer 

 

Gambar A-3 Perancangan Supervisory Control Layer MPC 
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 LAMPIRAN B 

Grafik Respon Kestabilan Plant Disturbance naik 5% 

 

Gambar B-1 Grafik Respon LIC-100 naik 5% 

 

Gambar B-2 Grafik Respon LIC-101 naik 5% 
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Gambar B-3 Grafik Respon PIC-101 naik 5% 

 

Gambar B-4 Grafik Respon TIC-100 naik 5% 
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Grafik Respon Kestabilan Plant Disturbance turun 5% 

 

Gambar B-5 Grafik Respon LIC-100 turun 5% 

 

Gambar B-6 Grafik Respon LIC-101 turun 5% 
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Gambar B-7 Grafik Respon PIC-101 turun 5% 

 

Gambar B.8 Grafik Respon TIC-100 turun 5% 
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