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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang  

Pada masa sekarang ini sistem kendali telah berkembang diberbagai bidang khususnya 

pada perindustrian. Produk yang dihasilkan pun telah bervariasi. Salah satu contoh produksi 

industri adalah kaca, kaca merupakan material bening dan transparan (tembus pandang) yang 

biasanya dihasilkan dari campuran silikon atau bahan silikon dioksida(SiO2), dari segi fisika 

kaca dipandang sebagai zat yang sangat dingin namun bersifat padat. Dari segi kimia, kaca 

adalah gabungan dari berbagai oksida anorganik yang tidak mudah menguap, yang dihasilkan 

dari peleburan senyawa alkali dan alkali tanah,pasir serta berbagai penyusun lainnya. Kaca 

paling umum digunakan sebagai jendela dan gelas minum, di dalam ilmu pengetahuan dan 

industri, kaca banyak di aplikasikan seperti pada botol,kaca mata, aplikasi optik, bahan 

optoelektronik, bahan penguat, seni kaca(seni, kaca studio)[1]. 

Masalah yang tidal diinginkan oleo industri dalam pembuatan kaca adalah timbulnya 

kecacatan, diakibatkan adanya bubble antar molekul pada kaca yang tidal merata sehingga 

menimbulkan kepecahan maka dilakukan proses Annealing. Salah satu kerusakan kaca 

tersebut dipengaruhi saat proses penurunan temperatur pada kaca, dalam proses ini kaca tidak 

bisa langsung berada pada temperatur lingkungan kaca mesti diturunkan secara bertahap. 

Tahapan Annealing ini dimulai dengan memanaskan logam (paduan) sampai temperatur 

tertentu, menahan pada temperatur tertentu tadi selama beberapa waktu tertentu agar tercapai 

perubahan yang diinginkan. Pada proses Annealing terdapat 2 proses penurunan temperatur 

kaca yaitu Heater and Cooling. Annealing Heater adalah penurunan temperatur dengan suhu 

tertentu untuk memasuki pada tahap selanjutnya, Annealing Cooling penurunan temperatur 

setelah pada tahapan sebelumnya hingga sama dengan suhu lingkungan. Untuk penelitian ini 

penulis lebih fokus di proses Heater Annealing pengelolahan kaca saja, dimana sistem 

kerjanya adalah menurunkan temperatur kaca dan diatur temperatur kaca tersebut tetap agar 

tidal ada kerusakan dan hal yang tak diinginkan[2]. 

Pengendali temperatur tentunya menjadi hal yang penting dalam proses Annealing 

tersebut. Salah satu parameter yang harus diperhatikan sehubung dengan sistem pengendalian 

temperatur pada proses Annealing tersebut adalah kestabilan. Kestabilan pada proses disini 
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adalah sejauh mana temperatur yang akan dihasilkan untuk memanaskan kaca memiliki 

pergerakan nilai yang stabil sesuai dengan setpoint yang diharapkan[2]. 

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan Annealing dan pengendali temperatur 

diantaranya: Membahas penerapan PID controller pada sistem temperatur pada proses 

pembuatan kaca lembaran, hasil simulasi menunjukkan bahwa respon dengan mencapai 

keadaan steady pada waktu 40 s,rise time pada waktu 5 s, dan tidak ada error namun terdapat 

overshoot sebesar 10 % [3]. Fuzzy PID Based Temperature Control of Electric Furnace for 

Glass Tempering Process mengunakan kinerja pengendali PID dan PID Fuzzy, Hasil simulasi 

menunjukkan bahwa overshoot rata-rata adalah 2,129%, waktu naik 45 detik dan waktu 

penyelesaian adalah 180 detik dengan controller PID Fuzzy sedangkan overshoot 16,13%, 

waktu naik 44 detik dan waktu penyelesaian adalah 290 detik dengan pengendali PID 

tradisional[4]. Dua penelitian tentang Annealing menerangkan bahwa temperatur harus dijaga 

agar proses berjalan lancar dengan parameter yang menjadi masalah utama adalah overshoot. 

Pengendali yang dipilih untuk mengendalikan temperatur pada proses Annealing adalah SMC. 

Pemilihan SMC dikarenakan kemampuannya dalam mengatasi perubahan pada sistem, 

tanpa menyebabkan gangguan pada performa sistem itu sendiri. SMC menyediakan 

pendekatan yang sistematis untuk mengarahkan permasalahan kestabilan dan melacak 

pencapaian keberhasilan sistem dengan kemungkinan pemodelan yang sangat luas. Struktur 

SMC terdiri dari bagian utama, yang berfungsi memperbaiki sinyal error dengan mengarahkan 

sinyal tersebut untuk mencapai setpoint yang diinginkan, dan bagian tambahan berfungsi 

untuk mempertahankan sinyal pada lintasan tersebut[5]. 

SMC memiliki tujuan utama untuk memaksa dan membatasi variabel yang 

dikendalikan berada pada permukaan luncur yang dirancang dan menjaganya agar dapat tetap 

berada pada keadaan yang diinginkan. Metoda SMC memberikan sebuah hukum kendali yang 

discontinue yang dapat menimbulkan fenomena osilasi (chattering). Chattering adalah 

fenomena merugikan yang dapat menyebabkan akurasi menjadi rendah, merusak mekanis 

sistem, dan juga menyebabkan banyaknya energi yang hilang pada power. Permasalahan 

chattering pada SMC tidak dapat dihilangkan karena berakibat pada kestabilan sistem, namun 

chattering yang timbul dapat direduksi menggunakan salah satu hukum pandu pendekatan 

yang continue, yaitu mengganti fungsi Signum (Sgn) menjadi fungsi Saturasi (Sat)[6]. 
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Fenomena osilasi (chattring) dapat mengakibatkan error steady state pada sistem 

walaupun telah direduksi. Oleh sebab itu, SMC dapat dikombinasikan dengan pengendali PID. 

Pengendali PID merupakan perpaduan tiga aksi dasar kendali yaitu proportional, integral, dan 

derivatif. Masing-masing parameter PID mempunyai keunggulan tertentu, dimana aksi kendali 

proporsional mempunyai keunggulan rise time yang cepat, aksi kendali integral mempunyai 

keunggulan untuk menghilangkan error steady state, dan aksi kendali derivatif mempunyai 

keunggulan untuk meredam overshoot/undershoot. Kelemahan SMC yaitu chattering yang 

dapat mengakibat error steady state dapat diatasi oleo PID karena terdapat kendali integral di 

dalamnya[6]. 

Mengkombinasikan pengendali SMC dan PID telah dilakukan sebelumnya. Hal ini 

ditunjukkan pada beberapa penelitian diantaranya : desain kendali pada sistem steam drum 

boiler dengan memperhitungkan control valve dengan pengendali SMC dan PID[7], desain 

sistem kendali temperatur uap superheater dengan metode Fuzzy sliding mode 

control(FSMC)[8]. desain pengendalian ketinggian air dan temperatur uap pada sistem drum 

boiler dengan metode sliding mode control (SMC)[9]. Beberapa penelitian tersebut 

menyimpulkan performansi SMC yang kurang baik sebagai akibat adanya chattering dapat 

diatasi dengan baik dengan kombinasi PID. Terbukti dari beberapa penelitian tersebut, 

overshoot minimum, error steady state minimum dan respon waktu menjadi lebih cepat. 

Berdasarkan uraian latar belakang pengendali kombinasi SMC dan PID mampu 

mengatasi overshoot dan terjadinya error sehingga dapat menghasilkan nilai keluaran yang 

terbaik. Maka pada penelitian ini akan dirancang pengendali kombinasi SMC dan PID untuk 

mengendalikan temperatur untuk mendapatkan hasil keluaran yang terbaik berdasarkan 

keunggulan yang dimiliki masing-masing pengendali. Kemudian akan dilakukan pengujian 

terhadap gangguan untuk mengetahui perfomansi sistem guna mendapatkan error steady state 

yang minimum serta tidak adanya overshoot. Oleh karena itu, penulis tertarik melakukan 

penelitian dengan mengambil judul tugas akhir tentang “Analisis Pengendalian Temperatur 

Pada Proses Pembuatan Kaca Lembaran Menggunakan Kombinasi Pengendali SMC 

dan PID”. 
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1.2  Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana merancang dan 

mendesain pengendali SMC dan PID untuk mengurangi overshoot serta respon waktu yang 

cepat agar tetap pada setpoint yang diinginkan pada proses Annealing dengan mengkombinasi 

SMC dan PID 

1.3  Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan performansi yang lebih 

baik dengan menggunakan pengendali SMC dan PID dari segi rise time dan minimum 

overshoot. 

1.4 Batasan Masalah 

Pembahasan penelitian ini di lakukan dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1.  Sistem yang dikendalikan adalah temperature Heater di Annealing lehr 

2. Pengendali yang digunakan hanyalah SMC kombinasi PID 

3. Mengunakan software MATLAB R2009a untuk melakukan simulasi 

4. Desain hanya merupakan simulasi, sehingga kesesuaian dengan implementasi dan 

juga dipertimbangkan rise time tidak boleh terlalu cepat/masih dalam batas 

kewajaran. 

1.5  Manfaat Penulisan 

1. Memberikan gambaran bagaimana perancangan dan mendesain optimasi SMC dan 

PID 

2. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai prosess pengendalian 

temperature Heater pada Annealing pengolahan kaca 

3. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti-peneliti berikutnya 

4. Diharapkan pengendalian temperatur dari Annealing lehr ini nantinya dapat 

diterapkan pada sistem yang sebenarnya. 

 


