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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Penelitian terkait 

Dalam penelitian tugas akhir ini dilakukan studi literatur yang merupakan 

pencarian teori dan referensi yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang akan 

diselesaikan, teori dan referensi didapat dari jurnal, paper, buku dan sumber lainnya. 

Dalam perkembangan pengendalian suhu Annealing telah banyak dilakukan. Salah 

satunya adalah peneltian tentang penerapan PID controller pada sistem pengendalian 

temperatur pada proses pembuatan kaca lembaran di PT Asahimas Flat Glass,Tbk 

Sidoarjo. Hasil simulasi menunjukkan bahwa diperoleh nilai-nilai parameter PID yaitu 

kp=32,45, ki=24,4, kd=6,1, respon dengan mencapai keadaan steady pada waktu 40 s,rise 

time pada waktu 5 s, dan memiliki respon yang cukup baik, tidak ada error namun terdapat 

overshoot yang tidak terlalu besar[3]. 

Selanjutnya penelitian dengan judul 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 kontroler PID Fuzzy 

sedangkan overshoot 16,13%, waktu naik 44 detik dan waktu penyelesaian adalah 290 

detik dengan pengendali PID tradisional[4]. 

Selanjutnya penelitian tentang desain kendali pada sistem steam drum boiler 

dengan memperhitungkan control valve dengan pengendali SMC dan PID dan disebutkan 

bahwa laju aliran keluar valve sebesar 6,25 dan time constan control valve sebesar 1,78 

secara umum sistem pengendali PID lebih robust terhadap gangguan eksternal baik dalam 

pengurangan maupun penambahan parameter dibandingkan static SMC. Selain itu, 

pengendali PID untuk ketinggian air maupun untuk temperatur uap, bisa mengikuti 

perubahan setpoint yang diberikan. Akan tetapi pada pengendalian temperatur uap 

pengendali static SMC lebih cepat stabil dari pada PID meskipun tidak mencapai posisi 

yang diinginkan setpoint[7]. 

Selanjutnya penelitian tentang desain sistem kendali temperatur uap superheater 

dengan metode Fuzzy sliding mode control(SMC dan disebutkan bahwa variabel yang 

diukur dalam superheater adalah temperatur dimana setpoint yang harus dicapai adalah 

814 K. Pada penelitian ini membandingkan metode FSMC dan SMC, diamana pengendali 
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FSMC dapat menghasilkan temperatur uap yang stabil disekitar 813,9 K baik tanpa 

gangguan maupun dengan gangguan eksternal dan internal sedangkan dengan pengendali 

SMC, temperatur uap dapat stabil disekitar 813,5 K. Maka kesimpulan yang dihasilkan 

bahwa pengendali FSMC dapat menghasilkan temperatur uap yang lebih akurat (error 

yang lebih kecil) dari pada SMC, namun pengendali FSMC memiliki kekurangan yaitu 

membutuhkan waktu yang lama dari pada pengendali SMC[8]. 

Kemudian penelitian tentang desain pengendalian ketinggian air dan temperatur 

uap pada sistem steam drum boiler dengan metode sliding mode control (SMC) dan 

disebutkan bahwa ketinggian air sudah stabil di posisi yang diinginkan, temperatur uap 

sudah stabil namun masih belum seperti posisi yang diinginkan (masih terjadi error 

1,27%). Ketinggian air dan temperatur uap pada steam drum boiler masih stabil meskipun 

diberikan gangguan eksternal berupa fungsi sinus yang bersifat kecil maupun besar dan 

gangguan internal dengan memperbesar parameter[9]. 

2.2  Landasan Teori 

2.2.1 Annealing lehr 

Annealing yaitu proses perlakukan panas yang dilakukan pada logam atau paduan 

dalam pembuatan produk. Prinsip Annealing ialah memanaskan baja sampai suhu tertentu, 

kemudian menahannya selama waktu tertentu kemudian didinginkan secara bertahap[2]. 

Lehr merupakan tempat pengaturan temperatur untuk mendinginkan benda yang 

terbuat dari kaca. Pendinginan yang cepat dari kaca yang telah terbentuk di metal bath 

dapat menghasilkan distribusi temperatur yang tidak rata pada badan kaca yang dapat 

menghasilkan tekanan mekanik yang cukup untuk menyebabkan crack (retak) sebelum 

benda telah mencapai temperatur lingkungan. Untuk mencegah hal ini, maka kaca 

didinginkan dengan pendinginan secara berangsur-angsur di lehr dari temperatur di bawah 

titik pembekuan kaca.  Setelah lembaran kaca meninggalkan zone float di metal bath, kaca 

harus didinginkan di Annealing lehr (tempat pendinginan). Profil temperatur yang 

melewati kaca sangat penting. Jika kaca didinginkan dengan baik, maka akan diperoleh 

kaca dengan kualitas baik yang dinamakan “cutability” sehingga menjadi mudah untuk 

dipotong ke bentuk akhir dan akan terdapat sedikit kerusakan dari kaca[3]. 

2.2.2 Pemodelan Annealing lehr 

Untuk mengetahui model matimatika dari proses Annealing Lehr, dapat dilihat dari 

proses kerja dari Annealing pada gambar berikut: 
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Gambar 2.1 Prinsip kerja lehr untuk proses heating [3] 

Pada lehr terdapat 2 macam pengendalian temperatur yaitu, proses 

heating/cooling,. Namun pada penelitian ini, hanya pada proses pengendalian heating. 

Jika digambarkan ke dalam diagram blok dari prinsip kerja lehr untuk proses 

heating dapat ditunjukkan pada gambar 2.2 

 

Gambar 2.2 Diagram blok lehr untuk proses heating [3] 

Di mana variabel sistem blok tersebut adalah : 

Ɵd(t) = Desired temperature (
o
C) 

 Ɵm(t) = Mearused temperature (
o
C) 

Ɵo(t) = Actual Temperature (
o
C)  

Ɵs(t) = Outsie Temperature (
o
C) 

U(t) = Control signal (V) 

V(t) = Gas Flow rate (m3/s)  

Qi(t) = Heat flow into room (W) dan  

Qo(t) = Heat flow though walls (W) 

Untuk mengetahui dan mementukan parameter dan kinerja dari kontrol PID pada 

plant lehr perlu dilakukan pemodelan sistem dari plant proses. Dari pemodelan sistem 
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tersebut akan dibuat simulasi dengan menggunakan software MATLAB R2009a. Terlebih 

dahulu akan disimulasikan plant jika tanpa ada aksi kendali. Dari data diagram blok diatas 

dapat dibuat matematis sistem dari plant Annealing lehr tersebut[3]. 

Sebelum membuat pemodelan matimatis sistem perlu diketahui apa saja variable 

yang mempengaruhi sistem tersebut, variable yang mempengaruhi sistem tersebut dalah 

kontrol valve dimana persamaan matematis sistem adalah: 

  

          (2.1) 

Dengan KT adalah kontrol gain kontrol valve, KT diperoleh dari perbandingan 

antara besarnya keluaran flow terhadap besarnya bukaan kontrol valve pada persamaan 2.1 

dan T1s adalah konstanta waktu dari kontrol valve 

           (2.2) 

Selanjutnya adalah gas burner salah satu variable yang mempengaruhi sistem, gas 

burner adalah yang akan menghasilkan panas pada ruangan Annealing lehr yang akan 

disimbolkan dengan K1. Panas yang dihasilkan oleh gas burneh (K1) mempengaruhi 

ketahanan dinding pada lehr. Resistansi dinding pada Ruangan lehr disimbolkan dengan 

RT yang akan di peroleh dari dinamika termal ruangan. Dimana dinding tersebut terbuat 

dari Glass Wool, Feather Silica, Insulation Brick dengan satuan (cm). Resistansi dinding 

(RT) diperoleh dari hasil bagi antara ketebal dinding (d) dan kondiktifitas termal (k) 

   
  

  
 

  

  
 

  

    (2.3)
 

Untuk ketebalan dinding dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

  Gambar 2.3 insulation pada dinding Lehr [3]   

Room lehr adalah tempat kaca akan dilewatkan, pada ruangan inilah temperatur 

akan di atur, room juga variable dari plant Annealing, dengan mengetahui kapasitansi 

termal udara pada ruangan (CT). CT merupakan elemend room dengan model matimatis 

pada persamaan: 
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        (2.4) 

Setelah mendapatkan model matimatis setiap variable blog fungsi alih open loop 

sistem dengan asumsi temperatur dari lingkungan Өs(t) = 0 ( tidak berpengaruh/insulation 

baik) sebagai berikuit: 

 

Sehingga menghasilkan fungsi Transfer Function sebagai berikut: 

     

    
 

      

                 (2.5) 

Berdasarkan persamaan 2.5 setelah dimasukkan nilai-nilai parameternya pada table 2.1 

 

Tabel 2.1 Parameter pada Annealing lehr pada proses heating [3] 

No Parameter Annealing lehr pada proses heating Nilai 

1 Gain kontor valve (Kcv) 3.3333x10
-9

 m
5
/(kgs) 

2 Gain Transuder (GT) 6250000 kg/(m
2
A) 

3 Konstanta waktu kontrol valve (T1) 12.24 s 

4 Ketebalan dinding Glass Wool (d1) 100 cm 

5 Ketebalan dinding Feather Silica (d2) 150 cm 

6 Ketebalan dinding Insulation Brick (d3) 68 cm 

7 Konduktifitas termal Glass Wool (k1) 0.10 kcal/mh 

8 Konduktifitas termal Feather Silica (k2) 0.07 kcal/mh 

9 Konduktifitas termal Insulation Brick (k3) 0.14 kcal/mh 

10 Konstanta gas burner (K1) 46488 kcal/hr 

11 Kasasitansi termal udara (CT) 80s J/K 

  

2.3  Sliding mode control (SMC) 

  Pengendali Modus Luncur (PML) atau istilah populernya sering disebut dengan 

Sliding Mode Controller (SMC) merupakan sebuah kendali umpan balik pensaklaran 

berkecepatan tinggi yang efektif dan kokoh dalam mengendalikan sistem linear maupun 
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non-linear. Sistem kendali ini kokoh karena menyediakan sebuah metoda perancangan 

sistem yang tidak peka terhadap ketidakpastian parameter lingkungan dan gangguan dari 

luar [10]. 

Pada prinsipnya SMC menggunakan sebuah hukum kendali pensaklaran 

berkecepatan tinggi untuk membawa trayektori status dari sistem linear atau non-linear ke 

dalam sebuah permukaan tertentu dalam ruang status yang disebut permukaan luncur atau 

sliding surface, kemudian trayektori status tersebut dipelihara agar tetap meluncur pada 

permukaan tersebut. Proses pemeliharaan trajektori status pada permukaan luncur 

mengakibatkan terjadinya osilasi pada permukaan luncur. Osilasi ini sering disebut dengan 

chattering. Fenomena chattering pada permukaan luncur akan berdampak pada stabilitas 

dari sistem kendali [10]. 

Pada SMC waktu yang dibutuhkan oleh status dalam mencapai permukaan luncur 

akan berdampak terhadap kecepatan tanggapan sistem terhadap waktu. Waktu yang 

dibutuhkan oleh status untuk mencapai permukaan luncur sering disebut dengan hitting 

time. Salah satu keuntungan dari SMC adalah ketika sistem mengenai permukaan luncur, 

maka sistem tersebut tidak akan peka terhadap ketidakpastian parameter lingkungan dan 

gangguan dari luar. Untuk menjaga prilaku sistem sehingga tidak peka terhadap perubahan 

lingkungan, maka dibutuhkan hitting time yang kecil agar sistem cepat mengenai 

permukaan luncur. Hitting time dan chattering yang kecil merupakan dua hal yang sangat 

penting dalam merancang SMC [10]. 

 

Gambar 2.4. Diagram trayektori status[10] 
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2.3.1. Chattering  

SMC merupakan pengendali berumpan balik dengan pensaklaran berkecepatan 

tinggi (high speed switching feedback), sehingga dalam proses SMC mengalami chattering 

yang dapat menggangu kestabilan sistem [10].   

 

Gambar 2.5 Chattering Effect [10] 

Chattering adalah sebuah fenomena perubahan kendali dengan frekuensi tinggi 

ketika trayektori disekitar permukaan bidang luncur dan ketika harga Signum sering 

berubah-ubah. Beberapa cara untuk mengurangi chattering adalah dengan memperluas 

fungsi signum menjadi saturasi, atau mengganti fungsi signum dengan arcus tangen [6]. 

Berikut adalah ilustrasinya 

     

a. Fungsi Saturasi    b. Fungsi Arcus Tangen 

Gambar 2.6  Fungsi saturasi dan Arcus Tangen[6] 

2.3.2. Perancangan Permukaan Luncur  

 Slotin (1985) dalam penelitiannya menuliskan bahwa perancangan permukaan 

luncur dirumuskan dengan persamaan awal sebagai berikut: 

                                                                                                                

Dimana U merupakan input kendali, x merupakan faktor keadaan, f(x,t) dan b(x,t) 

berupa fungsi terbatas, d(t) gangguan eksternal. Jika xd merupakan x maka tracking error 

dapat dinyatakan dengan : 

e(t) = x(t) – xd(t)  
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Fungsi switching yaitu permukaan S(x,t) didalam ruang keadaan   , yang memenuhi 

persamaan  

       (
 

  
  )

   

                                                                                                     

Dengan   berupa konstanta positif. Dimana fungsi switching ini digunakan untuk 

menentukan besarnya nilai agar memenehui kondisi sliding. Permukaan luncur (sliding 

surface) merupakan persamaan yang memenuhi : 

S(x,t) = 0          (2.8) 

Berdasarkan nilai kontrol input pada SMC bergantuk pada nilai S, sehingga 

memenuhi pertidak samaan yang disebut kondisi sliding. Kondisi tersebut ditulis dalam 

bentuk sebagai berikut [10]: 

  ̇    | |                                                                                                                             

Keterangan: 

S = Permukaan luncur 

  = Konstanta positif 

n = orde sistem 

e = error 

 

Gambar 2.7. Permukaan Luncur pada Sliding Mode[10] 

2.4   Proporsional, Integral, Derivatif (PID) 

PID adalah salah satu pengendali otomatis yang terdiri dari perpaduan tiga aksi 

dasar kendali yaitu Proporsional, Integral, dan Derivatif. Pengendali PID merupakan 

pengendali berumpan balik yang paling populer di dunia industri. Selama lebih dari 50 

tahun, pengendali PID dimanfaatkan dengan baik pada beberapa aplikasi proses petroleum, 

proses polimer, dan lain sebagainya. Adapun bentuk umum dari aksi kendali PID sebagai 

berikut:  
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Persamaan 2.10 diubah ke dalam bentuk Laplace menjadi  

    

    
    

  

 
                                                                                             

Dimana: kp = Proporsional Gain, ki = Integral Gain, kd = Derivatif Gain.   

Pengendali proporsional (kp) akan memberikan efek mengurangi waktu naik, tetapi tidak 

menghapus error steady state. Pengendali integral (ki) akan memberikan efek menghapus 

error steady state tetapi berakibat buruk saat menanggapi respon. Pengendali derivatif (kd) 

berdampak pada meningkatnya stabilitas sistem, mengurangi kesalahan keadaan tunak dan  

menaikkan respon transien. Hubungan dari ketiga aksi pengendali tersebut ditunjukkan 

pada tabel 2.2.   

2.4.1. Penalaan Parameter PID  

Tuning atau penalaan parameter kp, ki, dan kd merupakan hal krusial dalam desain 

pengendali PID. Untuk itu perlu dilakukan penalaan terhadap prameter tersebut. Metode 

penalaan parameter pengendali yang digunakan adalah metode uji coba atau Metode 

Heuristic yaitu dengan mengkombinasikan antara parameter pengendali hingga didapatkan 

respon yang memuaskan. Hubungan dari ketiga aksi pengendali tersebut ditunjukkan pada  

Tabel 2.2. Hubungan antara kendali kp, ki, dan kd[12]. 

Respon lup 

tertutup 

Waktu naik overshoot Waktu turun Kesalahan 

keadaan tunak 

kp Menurun Meningkat Perubahan kecil Menurun 

ki Menurun Meningkat Meningkat Hilang 

kd Perubahan kecil Menurun Menurun Perubahan kecil 

 

2.4.2. Pengendali PID metode Heuristic  

Metode Heuristic merupakan sebuah metode pemecahan masalah menggunakan 

eksplorasi dan cara coba-coba Heuristic adalah suatu aturan atau metode untuk bisa 

menyelesaikan solusi secara penalaan. Rancangan metode Heuristic ini diperoleh dengan 

cara perubahan parameter yang disesuaikan dengan kinerja plant yang akan dikendalikan.  

Untuk perancangan sistem pengendalian PID dilakukan pencarian nilai besarnya kp, 

ki, dan kd. Maka pengujian dilakukan dalam beberapa tahap, dengan penalaan (Heuristic 

Method):  
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1. Penalaan parameter pengendali dimulai dengan hanya menggunakan pengendali kp, 

2. kemudian baru ditambahkan pengendali ki. 

3. dan terakhir ditambahkan dengan pengendali kd.  

Pemberian nilai parameter disesuaikan dengan karakteristik respon sistem yang 

diperoleh [12].   

2.5   Identifikasi Sistem  

Identifikasi sistem pada penelitian ini menggunakan metode pengamatan respon 

waktu untuk mengidentifikasi tanggapan transien lingkar tertutup yang menghasilkan error 

sekecil mungkin. 

2.5.1. Identifikasi Respon Waktu  

Dalam beberapa kasus peraktek, kerakteristik kerja yang diinginkan dari suatu 

sistem kendali dicirikan oleh suku besaran daerah asal waktu. Sistem dengan tenaga tidak 

dapat memberikan repon seketika dan akan menunjukkan tanggapan transien walaupun 

diberi masukan atau gangguan. Biasanya, karakteristik kinerja suatu sistem kendali 

dicirikan oleh suku respon transien terhadap masukan tangga satuan karena hal itu mudah 

ditimbulkan dan cukup drastis. Jika respon terhadap masukan tangga diketahui, secara 

matematis dapat dihitung respon untuk sembarang masukan. Respon transien suatu sistem 

terhadap masukan tangga satuan tergantung transien terhadap variasi sistem, terdapat cara 

praktis yang biasa digunakan. Yaitu dengan syarat awal standar bahwa sistem mula-mula 

diam dengan keluaran dan semua turunannya nol. Dengan demikian, karakteristik 

tanggapannya dapat dengan mudah dibandingkan[11]. 

Respon transien suatu sistem kendali secara praktek selalu menunjukkan osilasi 

teredam sebelum mencapai keadaan tunaknya. Dalam menggolongkan karakteristik 

tanggapan transien suatu sistem kendali terhadap masukan tangga satuan secara umum 

dikelompokkan sebagai berikut[11]. 

1. Waktu tunda    ) 

Waktu tunda adalah waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk mencapai setengah 

nilai akhir untuk waktu yang pertama. 

2. Waktu naik     ) 

Waktu naik adalah waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk naik dari 10% menjadi 

90%, 5% menjadi 95%, atau 0 menjadi 100% dari nilai akhir yang biasa digunakan. 
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3. Waktu puncak     ) 

Waktu puncak adalah waktu yang diperlukan tanggapan untuk mencapai puncak 

pertama overshoot. 

4. Overshoot maksimum     ) 

Overshoot maksimum adalah nilai puncak kurva tanggapan diukur dari satuan. Apabila 

nilai akhir keadaan  tunak tanggapannya jauh dari satu, maka biasanya digunakan 

persen overshoot maksimum dan didefinisikan oleh. 

   
           

    
                                                                                                

5. Waktu tunak     ) 

Waktu tunak adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi kurva agar dapat 

mencapai dan tetap berada dalam gugus nilai akhir ukuran yang disederhanakan 

dengan presentase mutlak harga akhirnya  (biasanya 2% atau 5%) waktu tunak tadi 

dihubungkan dengan sebesar sistem kendali. Apabila kita menemukan kriteria 

kesalahan presentase kesalahan presentase untuk sistem, kita boleh menetapkannya dari 

tujuan desain sistem dalam pertanyaan. 

 

Gambar 2.8. Respon waktu orde 2[11] 

2.6  Program Matlab  

Matlab merupakan singkatan dari Matrix Laboratory yang berarti bahasa 

pemrograman level tinggi (semakin tinggi level bahasa pemrograman maka semakin 

mudah cara menggunakannya) dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. 

Matlab mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam sebuah 

lingkungan tunggal. Matlab memberikan sistem interaktif yang menggunakan konsep 

aray/matrix sebagai variabel elemennya tanpa membutuhkan pendeklarasian array.         
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Gambar 2.9 Matlab R2009a 

Matlab dikembangkan oleh Mathwork pada tahun 1970. Aplikasi Matlab itu sendiri 

banyak digunakan dalam bidang yang membutuhkan perhitungan matematika yang rumit, 

dimana seluruh operasi perhitungan dalam Matlab berupa operasi matrik. Matlab dapat 

menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk plot grafik dan dapat juga dirancang 

mengunakan GUI (Graphical User Interface) yang kita rancang. Pada software Matlab 

terdapat beberapa bagian penting yang digunakan dalam menjalankan program yaitu:  

1. Command window digunakan untuk mengetik fungsi yang diinginkan. 

2. Command history berfungsi agar fungsi yang telah digunakan sebelumnya dapat 

digunakan kembali.  

3. Workspace digunakan untuk membuat variabel yang ada dalam Matlab.   

Simulink adalah sebuah kumpulan aplikasi dalam Matlab untuk melakukan 

modeling, simulasi, dan untuk melakukan analisis dinamik pada suatu sistem. Program 

simulink memudahkan user utuk membuat suatu simulasi lebih interaktif. Tiruan sistem 

diharapkan mempunyai perilaku yang sangat mirip dengan sistem fisik. Jika digunakan 

dengan benar, simulasi akan membantu proses analisis dan desain sistem. 


