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ABSTRAK 

 

CSTR merupakan sebuah tangki pengaduk yang berfungsi untuk mencampurkan dua atau lebih fluida. 

Ketinggian fluida pada CSTR perlu dijaga agar produk yang dihasilkan tercapai, untuk menjaga ketinggian 

fluida diperlukan pengedali. Dalam penelitian ini mengusulkan menggunakan MRAC untuk 

mengendalikan level pada CSTR.  MRAC dipilih sebab memiliki sifat keluaran sistem yang mampu 

mengikuti model referensinya. Dan hasil studi pendahuluan penambahan nilai gain mempengaruhi nilai 

osilasi dan steady – state sistem, maka perlu penambahan kendali PD, yang memiliki sifat memperkecil 

dan menghilangkan osilasi pada sistem. Pengendali MRAC menggunakan metode MIT Rule untuk 

memudahkan pemodelan matematis, dan pada pengendali PD untuk penalaannya menggunakan metode 

heuristik. Dari hasil pengujian menggunakan pengendali MRAC dengan nilai gain sebesar 150 didapatkan 

respon sistem dengan nilai settling time 15.58 detik, rise time 1.64 detik dan keluaran sistem yang berosilasi 

dengan nilai error steady- state sebesar 0.21 meter. Setelah ditambahkan pengendali PD, dengan parameter 

Kp = 1, Kd = 1.15, menghasilkan respon sistem dengan nilai settling time 4.58 detik, rise time 2.88 detik. 

Terbukti pengendali PD mampu menghilangkan osilasi dan error steady state yang terdapat pada 

pengendali MRAC  
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ABSTRACK 

 

CSTR is a stirring tank that functions to mix two or more fluids. Fluid levels in the CSTR need to be 

maintained so that the resulting product is reached, to maintain the height of the fluid needed controlling. 

In this study, proposing using MRAC to control the level of CSTR. MRAC was chosen because it has the 

nature of the system output that can follow the reference model. And the results of a preliminary study of 

adding the gain value affect the oscillation value and steady-state system, it is necessary to add PD control, 

which has the property of reducing and eliminating oscillation in the system. The MRAC controller uses 

the MIT Rule method to facilitate mathematical modeling, and the PD controller for tuning uses the 

heuristic method. From the test results using the MRAC controller with a gain value of 150 obtained a 

system response with a settling time value of 15.58 seconds, 1.64 seconds rise time and oscillating system 

output with a steady-state error value of 0.21 meters. After adding the PD controller, with parameters Kp 

= 1, Kd = 1.15, it produces a system response with a settling time value of 4.58 seconds, rise time 2.88 

seconds. Proven PD controller can eliminate the oscillation and steady-state error contained in the MRAC 

controller. 

 

Key Word: CSTR,Level, MRAC, PD 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan dunia industri memiliki pengaruh bagi kehidupan manusia saat ini. Tanpa 

adanya perindustrian maka kebutuhan masyarakat tidak akan tercukupi, karena sebagian besar 

kebutuhan masyarakat berasal dari hasil industri seperti makanan dan minuman. Di dalam 

industri makanan dan minuman terjadi proses kimia industri seperti proses pencampuran. Proses 

pencampuran ini terjadi di dalam sebuah tangki pengaduk dengan mencampurkan 2 bahan baku 

atau lebih menjadi sebuah produk yang berguna dan memiliki nilai tambah. Salah satu sistem 

yang digunakan pada dunia industri untuk pencampuran adalah sistem Continous Stirred Tank 

Reactor (CSTR)[1]. 

CSTR adalah sebuah tangki pengaduk yang berfungsi untuk mencampurkan dua fluida atau 

lebih. CSTR banyak digunakan pada proses kimia industri yang bergerak pada produksi 

makanan, minuman. Pada sistem CSTR terdapat beberapa variabel yang dapat dikendalikan 

diantaranya yaitu konsentrasi (concentration), ketinggian (level), suhu (temperture), tekanan 

(pressure), laju aliran (flow) dan sebagainya. Oleh karna itu CSTR termasuk dalam sistem yang 

bersifat linier multivariabel. Salah satu variabel yang perlu dikendalikan adalah ketinggian 

(level) dari suatu fluida. Pada sistem CSTR membutuhkan fluida untuk dipompa dan disimpan 

di dalam tangki pengaduk. Apabila level suatu fluida tidak dikendalikan, maka dapat 

menyebabkan dampak yang besar pada sistem maupun produk yang dihasilkan. Salah satunya 

merusak kualitas produk yang diingikan, sehingga menyebabkan kerugian yang besar pada 

industri tersebut[1]. 

Beberapa penelitian pada sistem CSTR telah dilakukan dengan pengendalian level dan 

konsentrasi fluida menggunakan pengendali sliding mode dengan permukaan luncur 

proportional Intergral (PI). Pada penelitian ini , pengendali PI dirancang dengan permukaan 

luncur sliding mode. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa pengendali sliding mode dengan 

permukaan luncur PI menunjukkan performansi yang lebih baik dari SMC. Hal ini dapat dilihat 

dari hasil simulasi menunjukkan nilai error steady state dengan hasil minimum untuk level yaitu 

sebesar 0,0002[2]. Penelitian berikutnya pengendali SMC dengan permukaan luncur 
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Proportinal Derivative (PD), dari penelitian ini disimpulkan bahwa pengendali sliding mode 

dengan permukaan luncur PD tidak berhasil membuat pengendalian level mencapai setpoint 

yang diinginkan terbukti dengan munculnya ess sebesar 0,0004. Pada saat diberikan gangguan, 

pengendali sliding mode dengan permukaan PD menghasilkan kinerja yang kurang baik. 

Selanjutnya permukaan luncur PID dirancang dengan pengendali sliding mode. Hasil 

menunjukkan performansi yang paling baik, namun masih memiliki kelemahan karena 

pengendali PID tersebut, dirancang pada permukaan luncur maka model matematis menjadi 

cukup kompleks. Kemudian terdapat juga kelemahan dimana pencarian nilai Kp, Ki, dan Kd 

menjadi cukup sulit karena masih menggunakan metode heuristik[3].  

Selanjutnya penelitian CSTR dengan pengendalian konsentrasi dan temperature 

menggunakan pengendali terminal sliding mode control (TSMC). pada penelitian ini, CSTR 

adalah salah satu contoh perlatan industri kimia yang bersifat non linier serta dalam perancangan 

algoritma kontrol yang sangat mudah untuk sistem CSTR. Dua masalah sulit dalam kontrol cstr 

adalah gangguan eksternal dan estimasi tempat. pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

TSMC untuk sistem CSTR dengan pengendalian konsentrasi dan temperature menghasilkan 

ketahanan sistem yang lebih kuat terhadap gangguan eksternal dan ess = 0, dan risetime =1.6366 

detik[14].   

Berdasarkan studi literature dan hasil simulasi CSTR masih belum mencapai setpoint yang 

diharapkan setelah diuji secara open loop. Studi pustaka mengenai pengendali belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan, karena masih terdapat efek chattering. Oleh sebab itu 

dipilih pengendali baru yaitu pengendali adaptif metode model reference adaptive control 

(MRAC). Pemilihan pengendali adaptif ini didasari pada kelebihannya yang mana mampu 

beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Kelebihan ini cocok untuk diterapkan pada sistem 

CSTR, karena CSTR memiliki karakteriktik yang rentan terhadap perubahan parameter-

parameter dan lingkungan[4].  

Berdasarkan hal tersebut, maka diperoleh penelitian rujukan tentang pengendali MRAC 

dalam pengendalian level adalah sebagai berikut. Penelitian pertama dengan Metode Model 

Reference Adaptive Control (MRAC) pada tangki penampung pengaturan Level cairan berbasis 

Mikrokontroler ATMEGA 8535. Telah dilakukan penelitian pengendali MRAC yang 

diterapkan pada tangki penampung kontrol level cairan. Dengan respon keluaran ketinggian 

level cairan akan sangat tergantung terhadap pemilihan parameter-parameter kendali seperti 
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gain adaptasi dan konstanta waktu, dimana ketika gain adaptasi bernilai kecil menghasilkan 

respon sistem yang lambat mengikuti model dengan nilai konstanta waktu sebesar  >5 

detik.sedangkan ketika nilai gain dinaikan maka respon sistem semakin cepat mengikuti 

model[5]. 

Penelitian kedua tentang pengendali MRAC pada pengaturan level juga telah dilakukan 

penelitian dengan perancangan kontroler PI dengan teknik MRAC untuk pengaturan level pada 

coupled tanks. Pengendali MRAC dengan menggunakan parameter PI untuk pengaturan level 

pada plant coupled tanks, dimana menghasilkan nilai error steady state yang mendekati nol 

dikedua tangki saat keadaan tanpa pembebanan. Namun pada saat diberikan beban , nilai RMSE 

berada pada nilai 0,1% untuk tangki1 dan 0,01% untuk tangki 2 dengan nilai gain adaptasi 

masing-masing 1 dan 0,5[6]. 

Berdasarkan hasil uji simulasi pra penelitian yang dilakukan pada pengendali MRAC untuk 

pengendalian level pada sistem CSTR belum didapatkan hasil yang maksimal, terbukti dengan 

hasil uji simulasi meskipun sistem mencapai setpoint tetapi belum mampu mengikuti model 

yang dirancang. Hal ini besar kemungkinan oleh perbedaan karakteristik sistem pada CSTR. 

Metode MRAC  yang diterapkan untuk pengendalian level pada sistem yang lain tidak sama 

dengan persoalan non linieritas pada sistem CSTR. Hal ini baru diketahui setelah dilakukan uji 

pra simulasi pada penelitian menggunakan pengedali MRAC masih terdapat osilasi ketika 

sistem mengikuti model referensi, Oleh karna itu pengendali metode reference adaftive control 

(MRAC) pada penelitian akan ini dikombinasikan dengan pengendali PD. Pengendali PD 

berperan untuk membuat kelemahan MRAC yang masih menimbulkan osilasi pada sistem 

namun dapat diredam dengan penambahan pengendali derivative (D), namun pengendali 

derivative tidak dapat digunakan sendiri maka perlu penambahan pengendali proportional (P). 

Pada hasil uji pra simulasi tidak terdapat error yang cukup besar sehingga untuk pengendali I 

tidak perlu digunakan pada penelitian ini. Karena fungsi dari pengendali I di suatu sistem adalah 

untuk menghilangkan error. Hal ini jelas memudahkan peneliti dalam menyelesaikan penelitian. 

Maka dari itu penulis mengangkat judul tugas akhir ini dengan judul “ Desain Kendali MRAC-

PD pada Pengendalian Level untuk Sistem Continous Stirred Tank Reactor (CSTR)”. 

Penelitian ini diharap kan mampu mengatasi masalah yang terjadi pada sistem CSTR. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil simulasi secara open loop untuk pengendalian level pada sistem CSTR 

menunjukkan keluaran sistem melebihi dari setpoint yang telah ditentukkan 

2. Belum tercapainya keluaran sistem yang sama dengan model referensi yang telah 

dirancang ketika dipasangkan pengendali MRAC untuk pengendalian level pada CSTR. 

3. Masih terdapat osilasi pada sistem CSTR ketika dipasangkan pengendali MRAC. 

4. Bagaimana hasil keluaran sistem ketika ditambahkan pengendali PD pada rancangan 

MRAC untuk pengendalian level pada sistem CSTR. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan agar pembahasan tidak terlalu luas, maka peneliti membatasi 

masalah sebagai berikut: 

1. Pemodelan sistem continuous stired tank reactor (CSTR) berdasarkan penelitian 

sebelumnya. 

2. Variabel yang digunakan adalah fluida yang tidak menghasilkan reaksi kimia ketika 

dicampur. 

3. Variabel yang dikendalikan adalah level, parameter konsentrasi dianggap konstan. 

4. Suhu dianggap konstan sehingga tidak ada cairan yang keluar sebagai uap untuk 

memudahkan pemodelan matematis sistem CSTR.  

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Membuat sistem mencapai setpoint dengan rancangan MRAC-PD untuk pengendalian 

level pada sistem CSTR. 

2. Membuat sistem mengikuti model referensi pada rancangan MRAC-PD untuk 

pengendalian level pada sistem CSTR. 

3. Menghilangkan osilasi pada sistem ketika dirancang menggunakan pengendali MRAC-

PD untuk pengendalian level pada sistem CSTR. 

4. Mengetahui hasil keluaran sistem ketika ditambahkan pengendali PD pada pengendali 

MRAC untuk pengendalian level pada sistem CSTR. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai : 

1. Sebagai referensi tambahan bagi penelitian-penelitian berikutnya. 

2. Dapat menjadi referensi untuk penerapan pengendali dalam proses industri. 



 

II-1 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terkait 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, dilakukan studi literatur yang merupakan pencarian 

teori secara reference yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang akan diselesaikan. 

Reference yang terkait dengan “Desain pengendalian MRAC-PD pada pengendalian level untuk 

sistem Continuous Stired Tank Reactor (CSTR)” adalah dapat dilihat dari beberapa penelitian 

yang terkait sebagai berikut. 

Ada beberapa penelitian terkait tentang sistem CSTR, salah satunya Penelitian yang 

pernah dilakukan tentang pengendali hybrid proposional integral (PI) dan sliding mode pada 

proses CSTR. Dengan melakukan perancangan dan hybrid kedua pengendali mampu 

menghasilkan nilai error stady state minimum sebesar 0,0002 untuk level. Namun untuk 

mendapatkan nilai error stady state yang minimum peneliti melakukan penggabungan 

pengendali antara pengendali PI dan sliding mode [2]. Penelitian yang sama dengan permukaan 

luncur PD pada sistem CSTR. Hasil penelitian dibuktikan dengan pengujian terhadap gangguan 

perubahan setpoint dan gangguan terhadap sinyal kendali Fin dan Cin menunjukkan pengendali 

sliding mode dengan permukaan luncur PD menghasilkan perpormansi kurang baik, sementara 

untuk pengendalian konsentrasi memiliki waktu transient lebih lama dalam mencapai setpoint 

[3]. 

Selanjutnya penelitian CSTR dengan pengendalian konsentrasi dan temperature 

menggunakan pengendali terminal sliding mode control (TSMC). pada penelitian ini, CSTR 

adalah salah satu contoh perlatan industri kimia yang bersifat non linier serta dalam perancangan 

algoritma kontrol yang sangat mudah untuk sistem CSTR. Dua masalah sulit dalam kontrol cstr 

adalah gangguan eksternal dan estimasi tempat. pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

TSMC untuk sistem CSTR dengan pengendalian konsentrasi dan temperature menghasilkan 

ketahanan sistem yang lebih kuat terhadap gangguan eksternal dan ess = 0, dan risetime =1.6366 

detik[14].   

Selain penelitian CSTR dengan pengendali sliding mode control (SMC), telah dilakukan 

Penelitian tentang pengendali MRAC untuk mengendalikan level untuk tangki penampung 
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berbasis ATMMEGA 8535. Dengan hasil penelitian pengendali MRAC yang diterapkan pada 

plant tangki penampung kontrol level cairan. Dengan respon keluaran ketinggian level cairan 

akan sangat tergantung terhadap pemilihan parameter-parameter kendali seperti gain adaptasi 

dan konstanta waktu, dimana ketika gain adaptasi bernilai kecil menghasilkan respon sistem 

yang lambat mengikuti model dengan nilai konstanta waktu sebesar  >5 detik.sedangkan ketika 

nilai gain dinaikan maka respon sistem semakin cepat mengikuti model[5]. 

Penelitian selanjutnya pengendali MRAC pada pengaturan level juga telah dilakukan 

penelitian dengan perancangan kontroler PI dengan teknik MRAC untuk pengaturan level pada 

coupled tanks. Pengendali MRAC dengan menggunakan parameter PI untuk pengaturan level 

pada plant coupled tanks, dimana menghasilkan nilai error steady state yang mendekati nol 

dikedua tangki saat keadaan tanpa pembebanan. Namun pada saat diberikan beban , nilai RMSE 

berada pada nilai 0,1% untuk tangki1 dan 0,01% untuk tangki 2 dengan nilai gain adaptasi 

masing-masing 1 dan 0,5[6]. 

penelitian mengenai pengendali MRAC pada sistem Continuous Stired Tank Reactor 

(CSTR) dengan pengaturan temperature pada sistem. Hasil yang didapatkan ketika pemilihan 

nilai gain adaptasi yang kecil menghasilkan respon plant yang lambat dalam mengikuti model 

reference, sebaliknya nilai gain adaptasi yang besar menghasilkan respon sistem yang 

berosilasi. Dengan respon waktu lebih cepat 42 detik ketika beban maksimal pada reaktor 

sebesar 1.5 m3/min daripada debit aliran nominal yang masuk sebesar 63 detik. Pada penelitian 

ini pengendali MRAC tidak sanggup untuk mengendalikan temperature pada sistem CSTR 

dikarenakan untuk mengikuti model reference sistem berosilasi[7]. 

Ada beberapa penelitian tentang pengendali MRAC pada pengendalian level untuk sistem 

selain CSTR salah satunya penelitian MRAC pada pengendalian level untuk sistem Deaerator 

di PT.Petrokimia Gresik. Dengan hasil penelitian untuk karakteristik respon model reference 

didapat nilai maximum overshoot 7,7%, nilai rise time 12 s dan error steady state 0%. Namun 

perancangan sistem pengendalian level berbasis MRAC dengan menggunakan gain adaptasi dan 

yang dipilih dengan metode trial error dengan karakteristik respon yang dapat mengikuti model 

reference dengan waktu adaptasi 94.5 s, maximum overshoot sebesar 4,1 %, rise time sebesar 

33,8 s, dan error steady state 0% [8]. 

Berdasarkan penelitian di atas yang telah dilakukan oleh peneliti peneliti sebelumnya, 

didapatkan bahwa beberapa sistem yang sudah dianalisa menggunakan beberapa pengendali. 
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Oleh karna itu penulis tertarik untuk melakukan studi tentang analisis identifikasi sistem 

Continuous Stired Tank Reactor (CSTR) dengan menggunakan pengendali MRAC-PD untuk 

mengendalikan level. 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR) 

CSTR adalah tangki pengaduk yang umumnya digunakan pada industri-industri kimia 

yang memerlukan percampuran dua atau lebih fluida. Aplikasi CSTR banyak digunakan di 

industri makanan, minuman, dan bioteknologi atau pada industri yang memerlukan proses 

pencampuran fluida. CSTR merupakan sistem linier multivariabel, hal ini ditunjukkan oleh 

banyaknya variabel yang dapat dikendalikan diantaranya yaitu tekanan (pressure), suhu 

(temperature), laju aliran (flow), ketinggian (level), konsentrasi (concentration) dan lain 

sebagainya. 

Penelitian tentang CSTR telah banyak dilakukan, dari penelitian tersebut untuk 

memudahkan analisa, sistem CSTR sering dianggap sistem SISO (Single Input Single 

Output). Sehingga variabel yang dikendalikan hanya satu, sedangkan variabel yang lain 

dianggap sebagai parameter. Hal ini dikarenakan sistem CSTR yang bersifat coupled system, 

sehingga terjadi kesulitan jika ingin mengendalikan dua variabel atau lebih sekaligus, karena 

akan mengganggu performansi variabel yang lain. Ilustrasi dari sistem CSTR dapat dilihat 

pada Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.1.  Sistem  CSTR[2] 

Berdasarkan hukum kesetaraan volume tangki dengan asumsi tidak adanya material 

yang keluar dalam bentuk uap, maka pemodelan matematis sistem dapat ditulis sebagai 
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berikut : 

 𝑉𝑖𝑛 −  𝑉𝑜𝑢𝑡 = 𝑉𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑡𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖       (2.1) 

 (𝐹1∆𝑡 + 𝐹2∆𝑡) −  𝐹0∆𝑡 = ∆𝑉       (2.2) 

 
∆𝑉

∆𝑡
= 𝐹1 + 𝐹2 − 𝐹0        (2.3) 

 Volume dalam tangki merupakan hasil perkalian dari luas permukaan tangki (A) 

dengan perubahan level (H) dalam tangki, sehingga dapat ditulis: 

 ∆𝑉 = 𝐴∆𝐻         (2.4) 

 Lalu disubtitusikan persamaan 2.4 ke persamaan 2.3 sehingga persamaan menjadi 

seperti dibawah ini: 

 
𝐴∆𝐻

∆𝑡
= 𝐹1 + 𝐹2 − 𝐹0        (2.5) 

 
𝑑𝐻

𝑑𝑡
=

1

𝐴
(𝐹1 + 𝐹2) −

1

𝐴
𝐹0       (2.6) 

 Kecepatan aliran keluaran F0 tergantung dari ketinggian (H) permukaan dalam tangki, 

dan luas diameter pipa[2]. Nilai konstanta celah didapat dari ilustrasi gambar 2.2 

Gambar 2.2 pipa keluaran CSTR[2] 

Berdasarkan ilustrasi pada Gambar 2.2 dapat dituliskan : 

 𝐹0 =
𝐷𝑘𝑡

𝑃ℓ
√𝑃1 − 𝑃2        (2.7) 

dimana: 𝑃1 >> 𝑃2 

 𝑃 = Tekanan (𝑘𝑔/𝑚𝑠2) 

 𝐹0 = Laju aliran (
𝑚3

𝑠
) 

 𝐷 = Diameter pipa (𝑚) 

 ℓ  = Panjang pipa (𝑚)  

 𝐹0 =
𝐷𝑘𝑡

𝑃ℓ
√𝑃1         (2.8) 

Berdasarkan persamaan tekanan hidrostatik, persamaan tekanan dapat ditulis sebagai 

berikut: 

 𝑃 = 𝜌𝑔𝐻         (2.9) 

 

P2 P1 

l 
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 𝐹0 =
𝐷𝑘𝑡

𝑃ℓ
√𝜌𝑔𝐻        (2.10) 

 𝐹0 =
𝐷𝑘𝑡 √𝜌𝑔√𝐻

𝑃ℓ
        (2.11) 

Dengan demikian, kecepatan aliran keluaran 𝐹0tergantung dari ketinggian permukaan 

dalam tangki (H), luas diameter pipa (D), dan konstanta celah sehingga : 

 
𝐷𝑘𝑡 √𝜌𝑔

𝑃ℓ
= 𝑘𝑐         (2.12) 

Sehingga persamaan 2.11 menjadi seperti dibawah ini: 

 𝐹0 = 𝑘𝑐√𝐻         (2.13) 

Kemudian diasumsikan untuk masukan (𝐹𝑖𝑛) dari sistem CSTR yang memiliki dua buah 

masukan dengan variabel konsentrasi bernilai konstan adalah 

 𝐹𝑖𝑛 = 𝐹1 + 𝐹2         (2.14) 

 𝐹𝑖𝑛 = 0.15 + 0.6 = 0.75        

Subtitusikan persamaan 2.13 dan 2.14 ke persamaan 2.6 sehingga didapat persamaan 

matematis untuk pengendalian level sebagai berikut: 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
=

1

𝐴
(𝐹1 + 𝐹2) −

𝑘𝑐

𝐴
√𝐻       (2.15) 

Atau     

 
𝑑𝐻

𝑑𝑡
=

1

𝐴
𝐹𝑖𝑛 − 𝐹𝑂          

Dimana : 

    𝐴    = Luas permukaan (𝑚2) 

     F  1 = Laju aliran 1(𝑚3/𝑠) 

     F  2 = Laju aliran 2(𝑚3/𝑠) 

     𝑘𝑐  = Konstanta celah 

     𝐻   = Level(𝑚)    

Dari persamaan 2.14 dapat dilihat bahwa dinamika fungsi CSTR adalah non linier. Data 

parameter proses CSTR dapat dilihat pada Tabe2.1  
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Tabel 2.1. Parameter proses CSTR 

Parameter Simbol Nilai Satuan 

Laju aliran 1 F1 0.15 m3/s 

Laju aliran 2 F2 0.6 m3/s 

Konsentrasi 1 C1 1 kmol3/s 

Konsentrasi 2 C2 1.3 kmol3/s 

Volume V 1 m3 

Luas permukaan tangki A 1 m2 

Konstanta celah (beban) Kc 0.5 – 1 - 

Sumber:[2] 

 

2.2.2 Identifikasi Sistem 

Pengendalian level pada CSTR merupakan sistem berorde satu, oleh sebab itu metode 

identifikasi yang dilakukan adalah metode identifikasi statis. Metode identifikasi dilakukan 

dengan pendekatan grafis, di mana sinyal uji diberikan pada sistem untuk mengetahui respon 

open loop sistem. Dari respon sistem, dapat diketahui karakteristik- karakteristik penting dari 

sistem. 

Salah satu metode identifikasi statis adalah metode pengamatan respon waktu. 

Identifikasi sistem dengan metode ini bekerja berdasarkan pengamatan grafis terhadap 

masukan step. Karakteristik respon waktu untuk sistem orde pertama diberikan berdasarkan 

respon sistem terhadap masukan sinyal step. Karakteristik respon waktu sistem orde pertama 

dibedakan menjadi karakteristik respon transien dan keadaan tunak (steady state). Grafik 

respon sistem orde pertama untuk Xss = 1 dan  Yss  =  K  ditunjukkan pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Respon sistem orde satu[9] 
 

Respon transien terdiri dari: 

a) Spesifikasi teoritis : 

Konstanta waktu (τ), adalah waktu yang dibutuhkan respon mulai dari t=0 sampai 

dengan respon mencapai 63,2% dari respon steady state. Konstanta  waktu menyatakan 

kecepatan respon sistem. Konstanta waktu yang lebih kecil akan mempercepat respon 

sistem. 

b) Spesifikasi praktis : 

1. Waktu tunak atau settling time (ts), adalah ukuran waktu yang menyatakan bahwa 

respon sistem telah masuk pada daerah stabil. Jika dihubungkan dengan konstanta 

waktu τ, maka ts dapat diformulasikan sebagai berikut : 

ts (±3%) ≈ 5τ ts 

(±4%) ≈ 2τ ts 

(±5%) ≈0,5τ 

2. Waktu naik atau rise time (tr), adalah ukuran waktu yang menyatakan bahwa  respon 

sistem telah naik dari 5% ke 95% atau  10% ke  90%  dari  nilai  respon pada keadaan 

tunak (steady state). Jika dihubungkan dengan konstanta waktu τ, maka tr dapat 

diformulasikan sebagai berikut : 

tr (5% - 95%) ≈ τ ln19 

tr (10% - 90%) ≈ τ ln9 

3. Waktu tunda atau delay time (td), adalah waktu yang dibutuhkan respon mulai t=0 

sampai respon mencapai 50% dari nilainya pada keadaan tunak (steady state). Waktu 
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tunda menyatakan besarnya faktor keterlambatan respon akibat proses sampling. Jika 

dihubungkan dengan konstanta waktu τ, maka td dapat diformulasikan sebagai berikut 

: 

td (±3%) ≈ τ ln12 

4. Karakteristik respon keadaan tunak (steady state) sistem orde pertama diukur 

berdasarkan kesalahan pada keadaan tunak atau error steady state . 

       𝐸𝑠𝑠 = 𝑅𝑠𝑠 − 𝐶𝑠𝑠  

Dimana   : 𝐸𝑠𝑠 = Error steady state 

     𝑅𝑠𝑠 = Masukan sistem pada steady state 

     𝐶𝑠𝑠 = Keluaran sistem pada steady state  

 

2.3 Sistem Kendali 

Sistem kendali pada dasarnya memiliki makna memerintah, mengatur, dan mengarahkan 

baik secara aktif maupun dinamis. Sehingga perancangan sistem kendali tergantung pada 

elemen apa yang hendak diatur, diperintah maupun diarahkan sesuai keinginan siperancang 

[10]. Secara umum, sistem kendali dapat dipandang sebagai hubungan berbagai komponen: 

elektrik, mekanik, hidrolik bahkan parameter dan variabel sosial, biologi, keuangan dengan 

tujuan mendapatkan fungsi yang diinginkan secara efisien dan akurat. Karena kemajuan dalam 

teori dan aplikasi kendali otomatis menawarkan kinerja optimal bagi suatu sistem dinamik, 

meningkatkan produktifitas, menyederhanakan operasi manual yang seringkali berulang-ulang 

maka banyak insinyur dan ilmuwan sekarang ini telah memiliki pemahaman yang baik tentang 

kendali otomatis [11]. 

Istilah Dasar Dalam Sitem Kendali  

1. Perubah terkendali (controlled variable) dan peubah termanipulasi (manipulated 

variable). Peubah terkendali merupakan kuantitas ataupun kondisi yang diukur dan 

dikendalikan. Adapun peubah termanipulasi merupakan kuantitas atau kondisi yang 

diubah oleh kendali sehingga dapat mempengaruhi nilai peubah terkendali, yang 

biasanya merupakan keluaran sistem. 
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2. Plant. Sebuah plant dapat berupa peralatan dan instrumen yang difungsikan sebagai 

bagian dari sistem yang dikendalikan. Contoh plant misalkan peralatan mekanik, 

tungku bakar, reaktor kimia, pesawat luar angkasa dan sebagainya. 

3. Proses. Berbeda dengan plant, sebuah proses merupakan prosedur dan mekanisme 

yang dikendalikan sama seperti pada plant. Kendali sistem pemisahan cairan kimia, 

distilasi merupakan sistem kendali yang bekerja pada sebuah proses. 

4. Sistem. Semua komponen yang berhubungan dan memiliki tujuan tertentu, termasuk 

efisiensi, otomasi dan optimasi membentuk sebuah sistem 

5. Gangguan (disturbance). Pada sistem riil, gangguan hampir selalu dijumpai dan 

seringkali berpengaruh pada stabilitas dan kinerja sistem. Gangguan ini dapat 

disebabkan oleh sistem itu sendiri (internal disturbance) maupun gangguan luar sistem 

(eksternal disturbance) 

6. Kendali Umpan Balik (feedback control). Adanya gangguan, perbedaan antara 

keluaran dengan masukan acuan sulit diprediksi mengakibatkan tujuan pengoperasian 

sebuah sistem tidak tercapai. Untuk itu, diperlukan umpan balik keluaran untuk 

dibandingkan dengan masukan acuan sehingga selisih perbedaan dapat dikendalikan, 

diminimalkan secara otomatis[11]. 

 

2.4 Pengendali Sistem 

2.4.1 Pengendali Proportional (P) 

Kendali proporsional berfungsi untuk memperkuat sinyal kesalahan penggerak (sinyal 

error), sehingga akan mempercepat keluaran sistem mencapai titik referensi. Hubungan antara 

input kontroler u(t) dengan sinyal error e(t) terlihat pada persamaan dibawah : 

(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡)         (2.16) 

Kp adalah konstanta proporsional. Diagram blok kontrol proporsional ditunjukkan pada 

gambar dibawah : 
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Gambar 2.4 Diagram Blok Kontrol Proporsional[12] 

Efek yang ditimbulkan oleh pengendali proportional saat diaplikasikan pada sistem 

adalah sebagai berikut 

1. Menambah atau mengurangi kestabilan, ditandai dengan overshoot. 

2. Memperbaiki respon transien, khususnya : rise time dan settling time. 

3. Mengurangi error steady state, untuk mengurangi 𝐸𝑠𝑠 dibutuhkan nilai 𝐾𝑝 yang 

besar namun akan membuat sistem menjadi tidak stabil. Kendali proportional 

memiliki nilai yang sebanding dengan error, dimana semakin besar nilai error maka 

semakin besar nilai sinyal kendali yang dihasilkan[12]. 

Kendali proportional dapat menghasilkan offset pada sistem. Dimana offset pada sistem 

dapat dilakukan dengan memperbesar nilai proportional band atau 𝐾𝑝. Namun nilai 𝐾𝑝 yang 

terlalu besar akan menyebabkan sistem menjadi tidak stabil yang ditandai dengan timbulnya 

osilasi pada sistem. Kendali P dapat berdiri sendiri untuk pengendalian sistem. 

 

2.4.2 Pengendali Derivative (D) 

kendali derivatif dapat disebut pengendali laju, karena output kendali sebanding dengan 

laju perubahan sinyal error. Hubungan antara output kendali derivatif u(t) dengan sinyal error 

e(t) terlihat pada persamaan dibawah  

(𝑡) = 𝐾𝑑 
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
          (2.17) 

Blok kendali derivatif ditunjukkan pada Gambar 2.8. kendali derivatif tidak akan pernah 

digunakan sendirian, karena kendali ini hanya akan aktif pada periode peralihan. Pada periode 

peralihan, kontrol derivatif menyebabkan adanya redaman pada sistem sehingga lebih 

memperkecil lonjakan. Seperti pada kendali proporsional, kendali derivatif juga tidak dapat 

menghilangkan offset 
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Gambar 2.5. Diagram Blok Kendali derivative[12] 

Pengaruh kendali derivative terhadap sistem: 

1. Kecepatan respon lebih tinggi (dibandingkan dengan mode P). 

2. Sangat sensitif terhadap nois dan gangguan frekuensi tinggi. 

3. Kendali derivative hanya berubah saat ada perubahan error, sehingga saat ada error 

statis D tidak beraksi. Sehingga D tidak boleh digunakan. 

4. Besarnya sinyal kendali sebanding dengan perubahan error. Semakin cepat error 

berubah, semakin besar aksi kendali yang ditimbulkan. 

5. Mengurangi overshoot dan waktu turun. 

6. Kesalahan keadaan tunak tidak mengalami perubahan yang berarti[12]. 

 

2.4.3 Model Reference Adaptive Controller (MRAC) 

Model Reference Adaptive Control (MRAC) merupakan salah satu skema kendali adaptif 

dimana performansi keluaran sistem (proses) mengikuti performansi keluaran model 

referensinya dan parameter-parameter pengendali dapat diatur melalui mekanisme pengaturan 

yang didasarkan pada error yang merupakan selisih antara keluaran plant dengan keluaran 

model referensi. Pengendali adaptif mampu beradaptasi terhadap perubahan lingkungan nya 

untuk dapat menjaga kestabilan sistem. Blok diagram skema Model Reference Adaptive Control 

(MRAC] dapat dilihat pada Gambar 2.8. 
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Gambar 2.6 Blok Diagram Skema Model Reference Adaptive Control (MRAC)[15] 

Dari Gambar 2.6 dapat dilihat bahwa blok MRAC memilikit dua keadaan, pertama  

adalah keadaan loop umpan balik (inner loop)  normal antara output proses dengan pengendali 

sedangkan loop kedua adalah loop yang digunakan untuk melakukan mekanisme pengaturan 

parameter pengendali (outer loop). Pada loop kedua ini dilakukan proses untuk update 

parameter – parameter pengendali maupun parameter plant sesuai dengan skema adaptif yang 

digunakan. Sehingga keluaran sistem (y) sesuai dengan keluaran model referensinya (ym). 

Mekanisme pengaturan pada MRAC terhadap parameternya dapat dilakukan dengan metode 

MIT Rule[15]. 

 

2.4.4 MIT Rule 

MIT Rule adalah salah satu metode yang dipakai pada MRAC selain metode kestabilan 

lyapunov. Metode MIT Rule dipilih karena persamaan matematis yang sedikit dan tidak terlalu 

rumit. Berikut ini akan dijabarkan metode MIT Rule pada sistem loop tertutup yang mana 

pengendalinya memiliki sebuah parameter yang dapat diatur berupa . Respon sistem loop 

tertutup ditentukan oleh model yang keluarannya dinotasikan ym , output proses dinotasikan 

sebagai y. Error merupakan selisih antara keluaran y dari sistem loop tertutup dan keluaran dari 

model ym . Error dinotasikan sebagai e. Pengaturan parameter dilakukan dengan meminimalkan 

fungsi kerugian (The loss function, J() ): 

 𝐽(𝜃) =  
1

2
𝑒2         (2.18) 

Agar J  kecil dilakukan pengubahan parameter pada gradien negatif dari J : 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
=  −𝛾

𝜕𝐽

𝜕𝜃
=  −𝛾𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝜃
       (2.19) 
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Persamaan di atas disebut aturan MIT (MIT Rule). Turunan parsial 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
disebut sebagai 

turunan kepekaan (sensitivity derivative) sistem yang menunjukkan bagaimana error 

dipengaruhi oleh parameter yang dapat diukur (adjustable parameters). Jika diasumsikan 

parameter berubah lebih lambat dari variabel lain dari sisem, 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
 diasumsikan konstan.  

Untuk penggunaan satu gain nilai error didefinisikan sebagai berikut : 

𝑒 = 𝑦 −  𝑦𝑚 = 𝑘𝐺𝑈 −  𝑘0𝐺𝑈𝑐 = 𝑘𝐺𝜃𝑈𝑐 −  𝑘0𝐺𝑈𝑐     (2.20) 

dengan menurunkan error terhadap , maka didapatkan 

𝜕𝑒

𝜕𝜃
= 𝑘𝐺𝑈𝑐 = 𝑘 ∗

𝑦𝑚

𝑘0
=  

𝑘

𝑘0
𝑦𝑚      (2.21) 

Terakhir MIT Rule diterapkann untuk update parameter  sebagai berikut 

𝜕𝜃

𝜕𝑡
=  −𝛾𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝜃
=  −𝛾𝑒

𝑘

𝑘0
𝑦𝑚 =  −𝛾′𝑦𝑚𝑒     (2.22) 

 𝜃 =  ∫(−𝛾′𝑦𝑚 𝑒 ) 𝑑𝑡        (2.23) 

Dengan −𝛾′adalah−𝛾 
𝑘

𝑘0
, sehingga perancangan sistem akhirnya menjadi seperti pada gambar 

berikut. 

 

Gambar 2.7 Skema MRAC dengan Metode MIT Rule Satu Gain[15] 
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 Model referensi yang digunakan pada sistem orde satu memiliki persamaan sebagai 

berikut[15] : 

 𝑦𝑚(𝑠) =
1

𝑠+1
         (2.24) 

Dimana 𝑎 adalah parameter yang tidak diketahui.ketetapan pengontrolan yang dapat 

memeberikan sistem secara open loop[15]. 

2.4.5 Metode Heuristik 

metode heuristik merupakan sebuah metode pemecahan masalah menggunakan 

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

menyelesaikan solusi secara penalaan. Rancangan metode Heuristik ini diperoleh dengan cara 

perubahan parameter yang disesuiakan dengan kinerja plant yang akan dikendalikan. 

Untuk perancangan sistem pengendalian PID dilakukan pencarian nilai besarnya Kp,Ki 

dan Td. Maka pengujian dilakukan dalam beberapa tahap, dengan penalaan (Heuristic Method): 

1. Penalaan parameter pengendali dimulai dengan hanya menggunakan pengendali P. 

2. Kemudian baru ditambahkan pengendali I. 

3. Terakhir ditambahkan dengan pengendali D. 

Pemberian nilai parameter disesuaikan dengan karakteristik respon sistem yang 

diperoleh[16]. 

 

2.4.6 Interpolasi Linier 

Interpolasi adalah menentukan titik-titik antara dari n buah titik dengan menggunakan 

suatu fungsi pendekatan tertentu. Salah satu metode interpolasi adalah interpolasi linier yaitu 

menentukan titik-titik antara 2 buah titik dengan menggunakan garis lurus.  
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Gambar 2.8 kurva untuk Interpolasi Linier 

Persamaan garis lurus yang melalui 2 titik P1(x1,y1) dan P2(x2,y2) dapat dituliskan 

dengan:  

 
𝑦− 𝑦1

𝑦2−𝑦1
=  

𝑥− 𝑥1

𝑥2−𝑥1
         (2.25) 

Sehingga diperoleh persamaan dari interpolasi linier sebagai berikut: 

 𝑦 =  
𝑦2−𝑦1

𝑥2−𝑥1
(𝑥 −  𝑥1) + 𝑦1       (2.26) 

Algoritma Interpolasi Linier adalah sebagai berikut :  

1. Tentukan dua titik P1 dan P2 dengan koordinatnya masing-masing (x1,y1) dan (x2,y2)  

2. Tentukan nilai x dari titik yang akan dicari 

3. Hitung nilai y dengan persamaan 

4. Tampilkan nilai titik yang baru Q(x,y) 

 

2.5 MATLAB 

MATLAB atau yang kita sebut dengan (Matrix Laboratory) yaitu sebuah program untuk 

menganalisis dan mengkomputasi data numerik, dan MATLAB juga merupakan suatu bahasa 

pemrograman matematika lanjutan, yang dibentuk dengan dasar pemikiran yang menggunakan 

sifat dan bentuk matriks. 
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Gambar 2.8 Ikon Matlab 

MATLAB merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh The Mathwork 

Inc pada tahun 1970.  Aplikasi ini banyak digunakan dalam bidang yang membutuhkan 

perhitungan matematika yang rumit, dimana seluruh operasi perhitungan dalam Matlab berupa 

operasi matrik dengan tampilan perhitungan dalam bentuk plot grafik. Pada perangkat lunak 

Matlab terdapat beberapa bagian penting yang digunakan dalam menjalankan program, yaitu : 

1. Command window digunakan untuk mengetik fungsi yang diinginkan. 

2. Command history berfungsi yang telah digunakan sebelumnya dapat kembali. 

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

 

Gambar 2.9 Bagian Window Matlab 
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 Simulink adalah sebuah kumpulan aplikasi dalam Matlab untuk melakukan modeling, 

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

mempermudah user untuk membuat suatu simulasi lebih interaktif. Simulink dalam aplikasi 

Matlab juga dapat menunjukkan performansi sistem dalam bentuk dua ataupun tiga dimensi. 

Dalam perancangan user menjadi mudah karena adanya blok-blok diagram yang dapat dengan 

mudah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan model matematis dari sistem atau plant yang akan 

dikendalikan. 

 

Gambar 2.10 Tampilan model simulink pada Matlab 

  

Gambar 2.11 Kotak dialog simulink library 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Pada BAB ini akan dijabarkan tentang alur dan tahapan penelitian. Alur penelitian 

dimulai dengan studi literature, pengumpulan data pra-disain, penentuan variabel berupa 

bentuk fungsi alih dari sistem Continous Stirred Tank Reactor (CSTR), validasi model 

matematis, merancang pengendali MRAC, mengkombinasikan pengendali MRAC dengan 

kombinasi PID, menganalisa dari hasil rancangan pengendali dan terakhir menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. 

3.1 Prose Alur Penelitian 

 

Mulai 

Studi literature 

Identifikasi masalah 

Pengumpulan 

data 

Penentuan variabel 

Apakah model 

matematis sistem 

sudah valid ? 

Tidak 

A 

Ya 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 

3.2 Tahapan Penelitian 

Dalam melakukan penelitian, sebelumnya terlebih dahulu dilakukan perancangan 

penelitian yang meliputi identifikasi masalah, perumusan masalah, penentuan judul, 

melakukan simulasi plant sampai dengan tujuan yang diinginkan  dalam melakukan 

peneltian. Agar penelitian yang dilakukan dapat mencapai tujuan yang diinginkan, ada 

beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

Sebelum melakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan identifikasi masalah dimana 

disini mencari masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian Tugas Akhir. Masalah yang 

diangkat dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah mendapatkan nilai setpoint yang 

diinginkan pada sistem CSTR secara open loop dan menghilangkan osilasi yang dihasilkan 

setelah penambahan pengendali MRAC.   

2. Studi Literatur 

Setelah mendapatkan masalah yang akan diangkat dalam Tugas Akhir, tahapan 

selanjutnya yaitu studi literature. Dimana dalam studi literature, mencari dan mempelajai 

penelitian terkait dari beberapa referensi baik dari buku, jurnal atau paper, maupun dari 

Tugas Akhir. Adapun hal yang perlu dipelajari adalah pemodelan matematis continous 

stirred tank reactor (CSTR), pengendali model reference adaptive control (MRAC) serta 

pengendali PID. 

A 

Perancangan pengendali 

MRAC 

Kombinasi MRAC dan PID 

Analisa Hasil Simulasi 

Kesimpulan dan saran 

Selesai 
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3. Pengumpulan Data 

Dari beberapa penelitian terkait yang didapatkan, maka langkah selanjutnya yaitu 

pengumpulan data-data yang berhubungan dengan perancangan pengendali data ketetapan 

transfer function sistem yang akan diujikan yaitu continous stirred tank reactor TF=
𝑎

𝑏𝑠+𝑐
 = a 

= 1; b = 1; c = 0.3535. 

4. Penentuan Variabel 

Setelah didapatkan nilai masing-masing variabel pada tahap pengumpulan data, maka 

selanjutnya variabel-variabel tersebut disubtitusikan kedalam pemodelan matematis sistem 

dalam bentuk persamaan transfer functioni adalah :  

 𝑦𝑚 =
1

𝑠+1
         (3.1) 

5. Validasi Model Matematis 

Validasi model matematis sistem adalah tahap pengujian model matematis dalam 

bentuk transfer function dari sisem yang sudah diubah ke dalam bentuk bahasa pemograman 

matlab simulink guna divalidasi bentuk keluarannya, apakah hasil keluarannya sudah sesuai 

dengan rujukan. Dengan continous strirred tank reactor (CSTR)[6]. 

6. Perancangan pengendali 

Pada penelitian Tugas Akhir ini menggunakan pengendali MRAC, dan kombinasi 

pengendali MRAC-PID. Untuk merancang pengendali adaptif MRAC terlebih dahulu 

dilakukan penurunan matematis pengendali MRAC menggunakan MIT-Rule orde satu. 

Penggunaan metode MIT-Rule orde satu dikarenakan pemodelan matematis sistem termasuk 

kedalam sistem orde satu. Selanjutnya melakukan perancangan pengendalian PID dan 

mengkombinasikan pengendali MRAC dengan pengendali PID. 

7. Analisa Hasil 

Analisa hasil dilakukan dengan melihat respon keluaran sistem yang meliputi rise time, 

settling time, serta error steady state dari perancangan pengendali apakah respon sistem 

sudah sesuai dengan tujuan maka dilakukan pemeriksaan kembali pada perancangan 

pengendali. 

8. Kesimpulan dan Saran 

Setelah dilakukan analisa hasil dan sesuai dengan tujuan maka penelitian yang 

dilakukan berhasil dan dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian. Serta memberikan 

saran-saran yang berguna untuk dijadikan referensi penelitian dengan sistem continous 

stirred tank reactor (CSTR). 
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3.3 Validasi Pemodelan Matematis 

Validasi model matematis untuk sistem continous stireed tank reactor dilakukan 

dengan mensimulasikan secara open loop dimana CSTR memiliki dua buah  masukan yaitu 

masukan pertama berupa laju aliran 1 (F1) dan konsentrasi 1 (C1) dan masukan kedua berupa 

laju aliran 2 (F2) dan konsentrasi 2 (C2) yang dialirkan melalui saluran/pipa seperti yang 

ditunjukkan pada Gambar 2.1. Berdasarkan gambar tersebut, didapatkan model matematis 

level pada CSTR. Pemodelan matematis plant CSTR dalam bentuk persamaan differensial 

mengacu pada persamaan 2.14. Selanjutnya persamaan tersebut akan diimplementasikan 

pada simulink Matlab dengan konfigurasi plant dalam keadaan open loop yang ditunjukkan 

pada Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Diagram blok open loop CSTR 

 

Gambar 3.3 Subsistem blok CSTR 
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Setelah selesai merancang blok diagram simulink tersebut, maka software simulink 

Matlab disimulasikan dan menghasilkan grafik yang menyatakan respon keluaran open loop 

sistem.  

 

3.4 Perubahan Pemodelan Matematis Ke Fungsi Transfer 

Pemodelan matematis sistem CSTR untuk pengendalian level mengacu pada 

persamaan 2.15 yaitu : 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
=

1

𝐴
(𝐹1 + 𝐹2) −

𝑘𝑐

𝐴
√𝐻       

Kemudian melakukan linierisasi persamaan 2.15 menggunakan fungsi Taylor’s 

dengan mempertimbangkan fungsi 𝑓(𝐻, 𝐹𝑖𝑛) dari variabel 𝐻 dan 𝐹𝑖𝑛 dengan nilai A = 1 yaitu 

: 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 𝐻(𝐻, 𝐹𝑖𝑛) + (

𝜕𝐻

𝜕𝐹𝑖𝑛
)

𝐹𝑖𝑛=𝐹𝑖𝑛

(𝐹𝑖𝑛) − (
𝜕𝐻

𝜕𝐻
)

𝐻=𝐻
(𝐻)   (3.2) 

𝑑𝐻

𝑑𝑡
= 𝐻(𝐻, 𝐹𝑖𝑛) +

1

𝐴
(𝐹𝑖𝑛(𝑡)) − (

𝐾𝑐

𝐴
√𝐻) (𝐻(𝑡))  

𝑑𝐻

𝑑𝑡
=

1

𝐴
(𝐹𝑖𝑛)(𝑡) − 𝐾𝑐√𝐻(𝐻)(𝑡)      (3.3) 

Sehingga menghasilkan linierisasi pada titik 0.5 meter yaitu: 

 
𝑑𝐻

𝑑𝑡
= (𝐹𝑖𝑛)(𝑡) − 0.5√0.5(𝐻)(𝑡) = (𝐹𝑖𝑛)(𝑡) − 0.3535(𝐻)(𝑡)  (3.4) 

Selanjutnya persamaan 3.4 dirubah ke transformasi laplace : 

𝑠𝐻(𝑠) = (𝐹𝑖𝑛)(𝑠) − 0.3535(𝐻)(𝑠) 

𝑠𝐻(𝑠) + 0.3535(𝐻)(𝑠) = (𝐹𝑖𝑛)(𝑠) 

𝐻(𝑠)(𝑠 + 0.3535 = (𝐹𝑖𝑛)(𝑠)      (3.5) 

Sehingga didapatkan fungsi alihnya: 

 𝑦(𝑠) =
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
=

𝐻(𝑠)

𝐹𝑖𝑛(𝑠)
 

𝑦(𝑠) =
𝐻(𝑠)

𝐹𝑖𝑛(𝑠)
=

1

𝑠+0.3535
       (3.6) 

maka diperoleh transfer function dari sistem CSTR untuk pengendalian level adalah 

 𝑦(𝑠) =
1

𝑠+0.3535
  

3.5 Perancangan Model Referensi 

model referensi yang digunakan dalam sistem CSTR merujuk persamaan 2.24 

dimana nilai parameter dapat ditentukan dengan melakukan secara open loop. Maka 

diperoleh persamaan untuk model referensi pada pengendalian level untuk sistem CSTR 

adalah sebagai berikut:   
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 𝑦𝑚(𝑠) =
1

𝑠+1
         (3.7) 

Selanjutnya adalah merancang pengendali MRAC dengan satu gama pada continous stirred 

tank reactor (CSTR). Adapun penjabarannya sebagai berikut : 

 𝑢 = 𝜃𝑢𝑐         (3.8) 

 𝑦
𝑚=

1

𝑠+1
 𝑢𝑐 = 

𝑢𝑐
𝑠+1

          (3.9) 

 𝑦 =
1

𝑠+0.3535
𝜃𝑢𝑐 =

𝜃𝑢𝑐

𝑠+0.3535
       (3.10) 

Selanjutnya, pencocokan fungsi transfer bertujuan agar plant berperilaku seperti model 

referensi untuk setiap sinyal input 

 𝑦𝑚 = 𝑦         (3.11) 

  
𝑢𝑐

𝑠+1
=

𝜃𝑢𝑐

𝑠+0.3535
  

 𝑢𝑐(𝑠 + 0.3535)   = 𝜃𝑢𝑐(𝑠 + 1)  

 𝑢𝑐𝑠 + 0.3535𝑢𝑐  = 𝜃𝑢𝑐𝑠 + 0.3535𝜃𝑢𝑐 

 𝑢𝑐(𝑠 + 0.3535)   = 𝑢𝑐  (𝜃𝑠 + 0.3535𝜃) 

 𝑠 + 0.3535          = 𝜃𝑠 + 0.3535𝜃 

 𝑠 + 0.3535          = 𝜃(𝑠 + 0.3535) 

                         𝜃 =
𝑠+0.3535

𝑠+0.3535
 

MIT Rule akan digunakan untuk membentuk mekanisme update parameter adaptif 

pada pengendali. MIT Rule pada sistem loop tertutup dan keluaran dari model 𝑦𝑚. Error 

dinotasikan sebagai 𝑒. Nilai error didefinisikan sebagai berikut : 

 𝑒 = 𝑦𝑚 − 𝑦         (3.12) 

 𝑒 =  
𝑢𝑐

𝑠+1
−

𝜃𝑢𝑐

𝑠+0.3535
 

Selanjutnya adalah menerapkan MIT Rule, aturan update parameter masing-masing 𝜃 

diturunkan . sehingga untuk filter nilai error dan 𝛾 menjadi 

 
𝑑𝑒

𝑑𝜃
=

𝜃𝑢𝑐

𝑠+0.3535
           (3.13) 

 
𝑑𝜃

𝑑𝑡
=  −𝛾

𝛿𝑗

𝛿𝑒
.

𝛿𝑒

𝛿𝜃
 

 𝜃(𝑠 + 0.3535) =  −𝛾. 𝑒.
𝜃𝑢𝑐

𝑠+0.3535
 

 𝜃 =  −
𝛾

𝑠+0.3535
. 𝑒.

𝑢𝑐

𝑠+0.3535
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan simulasi dan analisa respon sistem yang telah dilakukan dapat ditarik 

kesimpulan bahwa pengendali MRAC-PD berhasil membuat sistem mencapai setpoint untuk 

pengendalian level pada sistem CSTR dan keluaran sistem mampu mengikuti model 

referensi yang telah dirancang pada pengendalian level untuk sistem CSTR. Diperoleh hasil 

penelitian dengan nilai gain sebesar 150  dan parameter Kp pada nilai 1, Kd pada nilai 1.15 

mampu menghasilkan keluaran sistem yang hampir mengikuti model referensi dan tidak 

memiliki nilai error steady - state . 

 

5.2 Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti melakukan pengujian sampai 

kombinasi pengendali MRAC dengan PD. Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode 

MIT Rule pada pengendali MRAC, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat 

menggunakan metode lyapunov. Kemudian pada penalaan PD dipenelitian ini menggunakan 

metode Heuristik penelitian selanjutnya dapat dilakukan dengan metode penalaan PD yang 

lain misalnya Ziegler Nichols. Apakah respon sistem dengan metode yang berbeda mampu 

menghasilkan respon yang lebih baik. 
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LAMPIRAN A 

Blok Diagram dan Respon Keluaran  

1. Blok Diagram Secara Open loop dan Respon Keluarannya 
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2. Blok Diagram Menggunakan Pengendali MRAC dan Respon Keluarannya 
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3. Blok Diagram Menggunakan Pengendali MRAC-PD dan Respon Keluarannya  
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4. Blok Diagram Gabungan Pengendali MRAC dan MRAC-PD dan Respon 

Keluarannya  
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LAMPIRAN B 

Proses Tuning Nilai Gamma (γ) pada Pengendali MRAC dengan Trial 

and Error 

1. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 0.01 

2. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 0.1 
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3. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 0.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 0.5 
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5. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 2 
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7. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 5 
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9. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 15 
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11. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 20 

 

 

12. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 25 
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13. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 30 

 

 

14. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 35 
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15. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 40 

 

 

16. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 45 
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17. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 50 

 

18. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 60 
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19. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 70 

 

 

20. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 80 
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21. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 90 

 

 

22. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 100 
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23. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 110 

 

 

24. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 120 
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25. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 130 

 

 

26. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 140 
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27. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 145 

 

 

28. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 146 
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29. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 147 

 

 

30. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 148 
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31. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 149 

 

 

32. Hasil simulasi MRAC dengan γ = 150 
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LAMPIRAN C 

Proses Penalaan Parameter PD dengan Metode Heuristik dengan 

Kombinasi Pengendali MRAC  

 

1. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.1 dan Kd = 0 

 

2. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.5 dan Kd = 0 
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3. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0 

 

 

4. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1.5 dan Kd = 0 
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5. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 2 dan Kd = 0 

 

 

6. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.1 dan Kd = 0.01 

 

 

7. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.5 dan Kd = 0.01 
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8. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.01 
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9. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.1 dan Kd = 0.02 

 

 

10. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.5 dan Kd = 0.02 
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11. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.02 

 

 

12. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.1 dan Kd = 0.1 
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13. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.5 dan Kd = 0.1 

 

 

14. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.1 
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15. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.1 dan Kd = 0.5 

 

 

16. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.5 dan Kd = 0.5 
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17. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.5 

 

 

18. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.1 dan Kd =  1 
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19. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.5 dan Kd = 1 

 

 

20. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1 
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21. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1.1 

 

 

22. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1.11 

 

 

23. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1.12 
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24. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1.13 
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25. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1.14 

 

 

26. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1.15 
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27. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1.16 

 

 

28. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1.2 
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