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ABSTRAK 

 

Penyebab terjadinya kecacatan produksi kertas yang paling dominan yaitu wrinkle. Kecacatan produksi ini 

terjadi karena pengendalian web tension yang tidak sesuai pada proses yang terjadi di sistem rewinder roll. 

Oleh karena itu untuk menjaga mutu kualitas kertas yang di produksi maka diperlukan sebuah pengendali 

untuk memastikan keakuratan dalam pengukuran ketegangan kertas. Salah satunya yaitu pengendali MRAC, 

namun pengendali MRAC ini masih menimbulkan osilasi pada sistem, maka pengendali MRAC ditambahkan 

pengendali PD untuk mengurangi osilasi yang di timbulkan dimana penentuan model referensi digunakan 

metode MIT rule dan metode heuristic untuk menentukan nilai Kp dan Kd. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa setelah penambahan pengendali PD pada pengendali MRAC terlihat bahwa penambahan pengendali 

PD mengatasi sebagian besar osilasi yang di timbulkan pengendali MRAC dengan demikian pengendali 

MRAC-PD mampu menghasilkan performansi yang lebih baik dibandingkan pengedali MRAC serta 

mengurangi overshoot dan menghilangkan Error Steady State yang di timbulkan pengendali MRAC, dimana 

didapatkan nilai-nilai parameter nya adalah Ess=0 N, tr=0.0958 detik, ts=0.317 detik, td=0.122 detik, 

Mp=0.0002 % 
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ABSTRACT 

 

The most dominant cause of disability in paper production is wrinkle. This production disability occurs 

because of inaccurate web tension control in the rewinder roll system. Therefore, to maintain the quality of 

paper produced, a controller is needed to ensure accuracy in measuring paper tension. One of them is the 

MRAC controller, but MRAC controller still has oscillations in the system. So, the MRAC controller is added 

PD controller to reduce the oscillation where the determination of the reference model is used the MIT rule 

method and the heuristic method to determine the value of Kp and Kd. The results of this study indicate that 

after the addition of PD controllers to MRAC controllers show that the addition of PD controllers overcomes 

most of the oscillations caused by MRAC controllers therefore MRAC-PD controllers are able to produce 

better performance than MRAC controllers and reduce overshoot and eliminate the Steady State Error in the 

MRAC controller, where the parameter values are Ess = 0 N, tr = 0.0958 seconds, ts = 0.317 seconds, td = 

0.122 seconds, Mp = 0.0002% 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Kertas merupakan salah satu kebutuhan manusia sehari-hari dimana manusia 

membutuhkan kertas sebagai media pencatatan atau media penyebaran informasi seperti 

koran, majalah, dan lain-lain [1]. Saat ini konsumsi kertas di dunia yaitu sebanyak 394 juta 

ton dan diperkirakan akan meningkat menjadi 490 juta ton pada tahun 2020 [2]. Jumlah 

kebutuhan akan kertas ini masih tergolong tinggi dan berkat sumber daya alam yang ada di 

Indonesia  menyebabkan Indonesia memiliki potensi yang besar dalam industri ini [3]. 

Saat ini Indonesia menduduki peringkat keenam dari segi produksi kertas yang ada di 

Asia dan menduduki peringkat pertama dari segi kinerja ekspornya [4]. Hal ini 

membuktikan bahwa permintaan atas produk kertas masih dibutuhkan manusia walaupun 

ada peningkatan penggunaan media online atau media digital, yang kenyataanya tidak 

menghambat perkembangan industri pulp dan kertas karena penduduk dunia diperkirakan 

menjadi 9 miliar orang pada tahun 2050 dan hampir 60% - 70% berada di Asia yang 

diprediksi masih menggunakan kertas untuk berbagai keperluan [2]. 

Untuk menunjang hal tersebut penting bagi suatu industri kertas untuk memastikan 

kualitas produk yang dihasilkan memiliki mutu produksi yang baik karena, kualitas 

merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi dunia industri [5]. Maka diperlukan suatu 

pengendalian kualitas dalam proses produksi dimana, hal ini dilakukan untuk mendeteksi 

ketidaknormalan secara cepat, sehingga dapat segera dilakukan tindakan antisipasinya [6]. 

Berdasarkan studi literatur, penyebab terjadinya kecatatan produksi kertas yang 

paling dominan yaitu kertas keriput (wrinkle) [5][7]. Kecacatan produksi ini terjadi karena 

pengendalian web tension yang tidak sesuai pada proses yang terjadi di rewinder roll [8]. 

Web merupakan bahan yang terus menerus ditarik dari gulungan melalui beberapa proses 

pembuatan, sedangkan tension merupakan kekuatan ketegangan terukur yang 

merentangkan web [8]. Web yang dimaksud disini adalah kertas, dimana kertas yang sudah 

kering setelah melalui proses di dryer memiliki variasi pelapisan dan ketebalan pencetakan 

[9]. Kemudian kertas tersebut digulung pada gulungan besar (Jumbo Roll) dan akan ditarik 

kembali untuk dipotong menjadi gulungan lebih kecil di rewinder roll [10]. 

Jadi, web tension merupakan seperangkat peralatan pengendalian yang digunakan 

untuk mengendalikan ketegangan kertas agar permukaan kertas menjadi rata dan hasil 
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gulungan kertas menjadi padat. Hasil gulungan yang padat akan membuat kertas lebih 

tahan terhadap kelembaban dan tidak mudah rusak. Namun, jika kurangnya keakuratan 

dalam pengukuran ketegangan tarikan maka dapat menyebabkan kertas putus akibat 

tarikan terlalu besar atau gulungan yang kurang padat (wrinkle) akibat tarikan yang terlalu 

rendah [11].  

Dengan adanya pengendalian ketegangan web yang benar menghasilkan produk 

berkualitas tinggi dan mengurangi adanya produk cacat atau terbuang ketika proses 

produksi. Saat ketegangan kertas yang di produksi tidak tepat akan menghasilkan produk 

yang tidak dapat meresap tinta tulisan dengan baik dan dapat menyebabkan gambar terlihat 

kabur serta jika menerapkan terlalu banyak tegangan dapat meregangkan kertas melebihi 

batas elastis keregangan kertas sehingga kertas tidak dapat digunakan. Kontrol ketegangan 

yang tepat memungkinan proses berjalan pada kecepatan yang tinggi tanpa harus 

mengorbankan kualitas produk [8]. 

Untuk menjaga agar kualitas kertas yang di produksi maka diperlukan sebuah 

pengendali untuk memastikan keakuratan dalam pengukuran ketegangan web [9]. 

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya 

pengendalian web tension menggunakan logika fuzzy pada loop tertutup dimana, 

pengendali logika fuzzy dirancang untuk mencapai kendali posisi yang akurat pada web  

tension. Berdasarkan hasil penelitian, sistem kendali ini dapat mencapai setpoint yang 

diberikan sebesar 5 N dalam waktu yakni sebesar 12.255 detik. Namun, pada penelitian ini 

menimbulkan osilasi pada sistem yang dihasilkan [12]. 

Penelitian pengendalian web tension juga dilakukan menggunakan adaptive force 

control, pada penelitian ini digunakan kendali neural fuzzy approximator untuk gain 

scheduling pada sistem kendali web handling. Berdasarkan hasil penelitian sistem kendali 

ini mampu mencapai nilai steady state ketika diberikan setpoint gain scheduling sebesar 

0.1 dan 0.2 dengan waktu sekitar 6 detik. Pada penelitian ini sistem juga masih 

menimbulkan osilasi namun lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan pengendali 

logika fuzzy [13].   

Penelitian lainnya juga dilakukan menggunakan pengendali Robust PID, dimana 

penelitian ini membandingkan kendali PID konvensional dengan kendali robust PID. Hasil 

penelitian menyatakan kendali robust PID mampu bekerja lebih baik dibandingkan kendali 

PID konvensional dan sistem ini tidak menimbulkan osilasi. Namun, kendali robust PID 

masih memiliki overshoot sebesar 1.744% dan lambat mencapai setpoint [14]. 
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Penelitian pengendalian web tension juga dilakukan menggunakan kendali optimal 

LQR dimana, pada penelitian ini respon waktu yang dihasilkan sesuai dengan yang di 

harapkan dimana respon sistem tidak memiliki osilasi akan tetapi pengendali ini masih 

terdapat overshoot pada sistem sebesar 0.05 % dan error sebesar 0.0025 N [15]. 

Penelitian lainnya juga dilakukan menggunakan pengendali MRAC dimana pada 

penelitian ini membandingkan pengendali PI konvensional dengan pengendali MRAC. 

Hasil penelitian menyatakan bahwa pengendali MRAC mengurangi 75% overshoot yang di 

timbulkan dari pengendali PI konvensional [16]   

Berdasarkan studi literatur dan hasil simulasi secara open loop, web tension belum 

mencapai setpoint yang diharapkan. Studi pustaka mengenai pengendali belum 

menunjukkan hasil yang memuaskan, karena masih terdapat osilasi. Oleh sebab itu, dipilih 

pengendali model reference adaptive control (MRAC), dimana pengendali ini memiliki 

kelebihan mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan sehingga overshoot dapat 

dikurangi dan performa keluaran sistem dapat mengikuti performa keluaran model 

referensi yang sudah ditentukan [17]. Namun, berdasarkan hasil uji simulasi pra penelitian 

yang dilakukan pada pengendali MRAC untuk pengendalian web tension pada sistem 

rewinder roll belum didapatkan hasil yang maksimal. Karena berdasarkan hasil uji pra 

simulasi, sistem mampu mengikuti model referensi yang sudah ditentukan namun, masih 

terdapat osilasi pada sistem ketika mencapai setpoint. Oleh karena itu, pada penelitian ini 

pengendali Model Reference Adaftive Control (MRAC) akan dikombinasikan dengan 

mengendali PD. 

Pengendali PD berperan untuk mengatasi kelemahan pengendali MRAC yang masih 

menimbulkan osilasi pada sistem, dimana pengendali derivative (D) dapat meredam osilasi 

pada suatu sistem. Namun, pengendali derivative (D) tidak dapat digunakan sendiri maka 

perlu penambahan pengendali proportional (P) untuk menggunakan pengendali ini [18].  

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

pengendali integral (I) tidak diperlukan pada penelitian ini. Karena fungsi dari pengendali 

integral (I)  adalah untuk menghilangkan error pada suatu sistem [18]. Oleh karena itu 

penulis tertarik untuk menambahkan pengendali PD pada pengendali MRAC untuk 

mengatasi osilasi yang ditimbulkan pada sistem Rewinder Roll. 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 
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1. Bagaiman pengaruh pengendali PD pada pengendali MRAC 

2. Bagaimana performansi pengendali MRAC setelah ditambahkan pengendali PD 

dalam mengatasi osilasi pada sistem Rewinder Roll. 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Mendesain pengendali MRAC yang ditambahkan dengan pengendali PD  

2. Mengetahui hasil performansi ketika ditambahkan pengendali PD pada MRAC 

untuk pengendalian Web Tension Pada Sistem Rewinder Roll. 

3. Membuat sistem mengikuti model tanpa adannya osilasi pada rancangan MRAC 

dengan penambahan pengendali PD. 

 

1.4. Batasan Penelitian  

Agar pembahasan tidak terlalu luas, oleh karena itu peneliti membatasi masalah 

sebagai berikut :   

1. Pemodelan sistem pengendalian web tension yang digunakan berdasarkan 

penelitian sebelumnya [14]  

2. MRAC menggunakan metode MIT rule dan tuning PD menggunakan metode 

heuristic 

3. Simulasi MRAC menggunakan MRAC satu gain. 

4. Mengunakan software MATLAB R2014a untuk melakukan simulasi  

 

1.5. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu :  

1. Menghasilkan sebuah rancangan sistem kendali yang menggunakan pengendali 

MRAC-PD untuk pengendalian web tension  

2. Dapat dijadikan referensi dalam mengaplikasikan sistem kendali di industri, 

serta dapat memberikan kemudahan dalam penyelesaian permasalahan umum 

yang terjadi pada proses pengendalian web tension   

3. Dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya  



 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Penelitian Terkait 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, dilakukan studi literatur yang merupakan 

pencarian teori serta referensi yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang terkait 

dengan masalah yang akan diselesaikan. Beberapa penelitian terkait tersebut adalah 

sebagai berikut.  

Beberapa penelitian telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut diantaranya 

pengendalian web tension menggunakan logika fuzzy pada loop tertutup dimana, 

pengendali logika fuzzy dirancang untuk mencapai kendali posisi yang akurat pada web  

tension. Berdasarkan hasil penelitian, sistem kendali ini dapat mencapai setpoint yang 

diberikan sebesar 5 N dalam waktu yakni sebesar 12,255 detik. Namun, pada penelitian ini 

menimbulkan osilasi pada sistem yang dihasilkan [12]. 

Penelitian pengendalian web tension juga dilakukan menggunakan adaptive force 

control, pada penelitian ini digunakan kendali neural fuzzy approximator untuk gain 

scheduling pada sistem kendali web handling. Berdasarkan hasil penelitian sistem kendali 

ini mampu mencapai nilai steady state ketika diberikan setpoint gain scheduling sebesar 

0,1 dan 0,2 dengan waktu sekitar 6 detik. Pada penelitian ini sistem juga masih 

menimbulkan osilasi namun lebih sedikit dibandingkan dengan menggunakan pengendali 

logika fuzzy[13].   

Penelitian lainnya juga dilakukan menggunakan pengendali Robust PID, dimana 

penelitian ini membandingkan kendali PID konvensional dengan kendali robust PID. Hasil 

penelitian menyatakan kendali robust PID mampu bekerja lebih baik dibandingkan kendali 

PID konvensional dan sistem ini tidak menimbulkan osilasi. Namun, kendali robust PID 

masih memiliki overshoot sebesar 1.744% dan lambat mencapai setpoint [14]. 

Penelitian pengendalian web tension juga dilakukan menggunakan kendali optimal 

LQR dimana, pada penelitian ini respon waktu yang dihasilkan sesuai dengan yang di 

harapkan dimana respon sistem tidak memiliki osilasi akan tetapi pengendali ini masih 

terdapat overshoot pada sistem sebesar 0.05 % dan error sebesar 0.0025 N[15]. 

Penelitian lainnya juga dilakukan menggunakan pengendali MRAC dimana pada 

penelitian ini membandingkan pengendali PI konvensional dengan pengendali MRAC. 
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Hasil penelitian menyatakan bahwa pengendali MRAC mengurangi 75% overshoot yang di 

timbulkan dari pengendali PI konvensional [16]   

Berdasarkan beberapa penelitian terkait yang telah dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya, didapatkan bahwa beberapa sistem yang sudah dianalisa menggunakan 

beberapa pengendali. Oleh karena itu penulis tertarik untuk menambahkan pengendali PD 

pada pengendali MRAC untuk mengatasi osilasi yang ditimbulkan pada sistem Rewinder 

Roll. 

 

2.2. Landasan Teori 

2.2.1. Rewinder Roll 

Rewinder Roll merupakan sebuah mesin penggulung kembali kertas dimana kertas 

yang sudah kering setelah melalui proses di dryer dan digulung pada gulungan besar 

(Jumbo Roll) kemudian akan ditarik kembali untuk dipotong menjadi gulungan lebih kecil 

di rewinder roll [10]. 

 

Gambar 2.1 Rewinder Roll [14] 

Pada tahapan penggulungan kembali inilah web tension berperan penting untuk 

memastikan gulungan kertas memiliki hasil gulungan yang padat, tidak menimbulkan 

wrinkle, dan seluruh permukaan kertas rata. 

 

 

Gambar 2.2 Kertas Keriput (Wrinkle)[8] 
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Gambar 2.3 Skema Rewinder Roll [14] 

 Proses pengendalian tegangan kertas terjadi ketika load cell yang berperan sebagai 

transducer melakukan pengukuran ketegangan kertas berdasarkan beban atau gaya yang 

dihasilkan dari tegangan dalam proses penggulungan. Nilai tegangan yang didapat pada 

load cell inilah yang nantinya akan mengontrol torsi motor pada sistem rewinder roll agar 

didapatkan permukaan kertas yang rata dan hasil gulungan kertas menjadi padat. 

 

2.2.2. Permodelan Dinamika Web Tension 

Web tension merupakan seperangkat peralatan pengendalian yang digunakan untuk 

mengontrol ketegangan kertas pada rewinder roll agar permukaan kertas menjadi rata dan 

hasil gulungan kertas menjadi padat. Hasil gulungan yang padat akan membuat kertas lebih 

tahan terhadap kelembaban dan tidak mudah rusak. Namun, jika kurangnya keakuratan 

dalam pengukuran ketegangan tarikan maka dapat menyebabkan kertas putus akibat 

tarikan terlalu besar atau gulungan yang kurang padat (wrinkle) akibat tarikan yang terlalu 

rendah [11].  

Pada penelitian ini dinamika sistem akan dimodelkan berupa single input dan single 

output dimana, torsi motor sebagai manipulated variable (input) dan tension sebagai 

process variable (output). Permodelan dinamika kertas pada penelitian ini mengasumsikan 

bahwa [14]: 

1. Percepatan V1 pada lead roll adalah konstan/tetap 

2. Lebar melintang kertas adalah seragam  

3. Strain / ε << 1  

4. Kertas elastis  

5. Kepadatan kertas tidak ada perubahan yaitu :  

                       (2.1) 

Permodelan dinamika dari kertas adalah sebagai berikut :  

 

  
 𝜌      𝜌        𝜌                 (2.2) 
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Dimana:   

𝜌 = Resistivitas  

A = Luas Permukaan pada Lembaran Kertas 

L = Panjang Kertas   

V = Kecepatan 

 

Persamaan 2.2 merupakan neraca massa untuk lebar kertas antara lead roll dan 

rewinder roll. 
 

  
 𝜌     menyatakan sebuah perubahan keseluruhan lembar kertas antara 

lead roll dan rewinder roll sedangkan 𝜌        𝜌    menunjukkan neraca material yang 

masuk ke lead roll dan material yang digulung pada rewinder roll. 

Hukum elastisitas dan persamaan untuk menentukan ketegangan pada plant sebagai 

berikut : 

 

 𝜎    𝜀    
  

  
 𝜎   

 

 
             (2.3)  

 

 Sedangkan untuk menyatakan tentang strain/regangan dan kontinuitas massa 

dinyatakan sebagai berikut : 

 

𝜀   
     

  
 𝜌     𝜌                  (2.4) 

 

Untuk menentukan karakteristik dinamika tension di daerah rewinder maka dengan 

menggunakan persamaan 2.3 dan persamaan 2.4 yang di masukkan ke persamaan 2.2, 

maka dapat disederhanakan menjadi satu persamaan sebagai berikut :  

 

 
  

  
                            

 

  
                 (2.5) 

 

Dimana :  

𝜎  =   Tegangan pada Web  Tension  

𝜀  =   Regangan pada Web  Tension  

L  =   Panjang Antara Lead Roll dan Rewinder Roll 

E  =   Modulus Elastisitas Young pada Kertas  
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A  =   Luas Melintang Kertas  

V  =   Kecepatan Kertas pada Rewinder Roll 

V1  =   Kecepatan Kertas pada Lead Roll  

C  =   Modulus Redaman Kertas 

Dengan penurunan rumus sebagai berikut : 
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              (2.6) 

Maka dari persamaan 2.6 didapatkan persamaan laplace sebagai berikut : 

  

 
 

  

 
 

   
  
 

 
 

        
                        (2.7) 

Persamaan 2.7 diatas mencerminkan dinamika yang domain dari daerah rewinder untuk 

disimulasikan serta dianalisa.  

Bagian yang dimanipulasi meliputi motor, gearbox, dan rewinder roll. Dengan 

menggunakan hukum Newton kedua persamaan rewinder adalah : 

∑                         (2.8) 

Dimana :  

   = Percepatan Rotasi 
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   = Konstanta Inersia 

  = Momen Putar atau Torsi 

Gaya putar atau torsi masukan     , yang diterapkan pada massa yang dapat diputar 

dengan inersia massa  , akan menyebabkan terjadi putaran dengan sudut putar     , 

dengan kecepatan dan percepatan sudut putar sebesar       dan     . Adanya sifat-sifat 

fisik massa mekanik berputar, dapat menyebabkan timbulnya gaya-gaya putar (torsi) 

lawan, yaitu masing-masing torsi gesek viskos      , dengan persamaan :  

                         (2.9) 

Dimana :  

   = Kecepatan Rotasi 

   = Koefisien Gesek 

   = Momen Putar atau Torsi gesek  

Maka persamaan 2.7 dan persamaan 2.8 dapat di jabarkan sebagai berikut : 

∑                          

                    

                                    

                             (2.10) 

selain itu hubungan antara kecepatan sudut putar      dan percepatan sudut putar     , 

dijabarkan dengan persamaan berikut : 

      
     

  
                 (2.11) 

Maka dari persamaan 2.11 yang di subtitusikan ke persamaan 2.10 maka di dapatkan 

persamaan torsi yang dihasilkan motor yang kemudian di transfer untuk memutar beban, 

dapat dirumuskan sebagai berikut :  

                     

       
     

  
                  (2.12)     

Maka dari persamaan 2.12 didapatkan persamaan laplace sebagai berikut : 
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                 (2.13)     

Berdasarkan persamaan 2.6 dan 2.13, blok diagram web tension dapat dilinierisasikan 

sebagai berikut : 

 

Gambar 2.4 Diagram Blok Web Tension[14] 

 

Berdasarkan blok diagram diatas didapatkan fungsi transfer orde kedua dalam 

domain-s mulai dari torsi motor sampai tension lembar kertas adalah sebagai berikut : 
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        (2.14) 

 

Dengan parameter yang digunakan : 

 

Tabel 2.1 Parameter Web Tension pada Rewinder Roll 

No. Parameter Keterangan Nilai 

1. D Diameter Rewinder Roll         

2. GR Gear Ratio   

3. E Modulus Elastisitas Young pada Kertas                

4. A Luas Melintang Kertas                

5. J Total Inersia pada Motor              

6. L Panjang antara Lead Roll dan Rewinder Roll     

7. C Modulus Redaman Kertas            

8. B Koefisien Gesek pada Motor Penggerak                       

9. V1 Kecepatan Kertas Pada Lead Roll           

Sumber : [14] 
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2.3. Identifikasi Sistem 

Identifikasi sistem yang mengacu pada respons transient sistem dalam kondisi 

loop terbuka. Metode ini mengidentifikasi sistem berdasarkan pengamatan grafis 

terhadap masukan step. Sistem yang digunakan pada pengaturan web tension pada 

rewinder roll merupakan sistem orde 2 yang ditunjukkan pada gambar berikut [23]: 

 

Gambar 2.5 Respon Sistem Orde Dua [21] 

 

Respon transient 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. 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 [22]. 

1. Waktu Tunda (delay time)  

Waktu tunda adalah waktu yang diperlukan respon untuk mencapai setengah harga 

akhir yang pertama kali.  

2. Waktu Naik (rise time)  

Waktu naik adalah waktu yang diperlukan respon untuk naik mulai dari 10% 

sampai 90%, 5% sampai 95%, atau 0% sampai 100%.   

3. Waktu Puncak  

Waktu yang diperlukan  untuk mencapai puncak yang pertama kali.  

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 : 
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 (  )     

    
                          (2.15) 

5. Waktu Tunak (Settling time) 

Settling time adalah waktu yang diperlukan kurva respon untuk mencapai dan 

menetap dalam daerah disekitar harga akhir yang ukurannya dengan persentase 

mutlak dari harga akhir (5% atau 2%) 

 

2.4. 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 [23]. 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 [21]. 

Istilah Dasar Dalam Sitem Kendali  

1. Variabel terkendali (controlled variable) dan variabel termanipulasi (manipulated 

variable). variabel terkendali merupakan kuantitas ataupun kondisi yang diukur 

dan dikendalikan. Adapun variabel termanipulasi merupakan kuantitas atau 

kondisi yang diubah oleh kendali sehingga dapat mempengaruhi nilai variabel 

terkendali, yang biasanya merupakan keluaran sistem. 

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 
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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 [21]. 

 

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 : 

( ) = 𝐾𝑝 ( )                         (2.16) 

Kp adalah konstanta proporsional. Diagram blok kontrol proporsional ditunjukkan 

pada gambar dibawah : 

 

Gambar 2.6 Diagram Blok Kontrol Proporsional [24] 

 

Efek yang ditimbulkan oleh pengendali proportional saat diaplikasikan pada sistem 

adalah sebagai berikut 

1. Menambah atau mengurangi kestabilan, ditandai dengan overshoot. 

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

3. Mengurangi error steady state, untuk mengurangi     dibutuhkan nilai 𝐾  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 [26]. 
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Kendali proportional dapat menghasilkan offset pada sistem. Dimana offset pada 

sistem dapat dilakukan dengan memperbesar nilai proportional band atau 𝐾 . Namun nilai 

𝐾  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  

( ) = 𝐾𝑑 
     

  
                          (2.17) 

Blok kendali derivatif ditunjukkan pada Gambar 2.7. Kendali derivatif tidak bisa 

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 

 

Gambar 2.7 Diagram Blok Kendali derivative[24] 

 

Pengaruh kendali derivative terhadap sistem [24] :  

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. 
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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. 

 

 

Gambar 2.8 Blok Diagram Skema Model Reference Adaptive Control (MRAC)[17] 

Dari Gambar 2.8 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 [17]. 

 

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() ): 
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               (2.18) 

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

  

  
    

  

  
     

  

  
           (2.19) 

Persamaan di atas disebut aturan MIT (MIT Rule). Turunan parsial 
  

  
 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, 
  

  
 diasumsikan 

konstan.  

Untuk penggunaan satu gain nilai error didefinisikan sebagai berikut : 

                                       (2.20) 

dengan menurunkan error terhadap , maka didapatkan 

  

  
        

  

  
  

 

  
            (2.21) 

Terakhir MIT Rule diterapkan untuk update parameter   sebagai berikut 

  

  
     

  

  
     

 

  
                   (2.22) 

    ∫           𝑑                        (2.23) 

Dengan    adalah   
 

  
, sehingga perancangan sistem akhirnya menjadi seperti pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 2.9 Skema MRAC dengan Metode MIT Rule Satu Gain[17] 

 

Karena respon sistem pada  penelitian ini merupakan sistem orde dua maka untuk 

membuat model referensi menggunakan karakteristik orde dua dengan mengikuti 

persamaan berikut: [21] 

 

       
  

 

           
              (2.24) 
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Besarnya nilai 𝜁 dapat mempengaruhi respons model referensi. Nilai 𝜁 < 1 respons akan 

Underdamp, 𝜁 = 1 respons akan Criticaldamp, dan 𝜁 > 1 respons akan Overdamp. 

Nilai dari  𝑛 dipengaruhi oleh nilai ts. Dalam pembuatan model nilai ts bisa 

ditentukan sendiri sesuai keinginan pada waktu berapa respons model mencapai daerah 

stabil. Daerah stabil terbagi dua yaitu daerah  2% dan 5% .  

Daerah 2% mengikuti persamaan 

    
 

   
              (2.25) 

Daerah 5% mengikuti persamaan 

    
 

   
              (2.26) 

 

2.4.5. 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 disesuiakan 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): 

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 [25]. 

 

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.  



 

II-15 

 

 

Gambar 2.10 Kurva Untuk Interpolasi Linier 

 

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

dengan:  

 
     

     
  

     

     
             (2.27) 

Sehingga diperoleh persamaan dari interpolasi linier sebagai berikut : 

            (
     

    
)           (2.28) 

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 (Matrix Laboratory) adalah suatu program untuk analisis dan komputasi 

numerik dan merupakan suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan yang dibentuk 

dengan dasar pemikiran menggunakan sifat dan bentuk matriks [26]. 

 

 

Gambar 2.11 Ikon Matlab 
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MATLAB merupakan merk software yang dikembangkan oleh Mathworks.Inc 

dimana, dalam software ini menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis 

pada matriks dan sering digunakan untuk teknik komputasi numerik, untuk menyelesaikan 

masalah-masalah yang melibatkan operasi matematika elemen, matrik, optimasi, 

aproksimasi dan lain-lain.  Sehingga Matlab banyak digunakan pada Matematika dan 

Komputansi, Pengembangan dan Algoritma, Pemrograman modeling, simulasi, dan 

pembuatan prototype, Analisa Data , Eksplorasi dan visualisasi, Analisis numerik dan 

statistic, dan Pengembangan aplikasi teknik [26]. 

Pada perangkat lunak Matlab terdapat beberapa bagian penting yang digunakan 

dalam menjalankan program, yaitu : 

1. Command window digunakan untuk mengetik fungsi yang diinginkan. 

2. Current Directory berfungsi untuk menampilkan isi dari direktori kerja saat 

menggunakan matlab 

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

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

Pada penelitian ini dilakukan pemograman modeling dan simulasi untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan. fitur matlab yang digunakan untuk simulasi 

ini disebut Simulink. 

Simulink adalah salah satu bagian dari Matlab program dimana simulink dapat 

digunakan untuk mensimulasi sistem, dalam artian mengamati dan menganalisa perilaku 

dari sebuah tiruan sistem yang sudah di modelkan. Tiruan sistem diharapkan memiliki 

perilaku yang sangat mirip dengan sistem fisik. Jika digunakan dengan benar, simulasi 

akan membantu proses analisis dan desain sistem [27].  

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. 

 



 

II-17 

 

 

Gambar 2.12 Tampilan Model Simulink pada Matlab 

 

  

Gambar 2.13 Kotak Dialog Simulink Library



 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Proses Alur Penelitian 

Dalam penelitian tugas akhir ini beberapa tahapan akan peneliti lakukan yaitu mulai 

dari penentuan judul, perumusan masalah, tujuan yang diharapkan dari suatu penelitian 

yang dilakukan, proses pemodelan matematis sistem, perancangan pengendali hingga 

mendapatkan  hasil akhir dalam penelitian tugas akhir ini. Ada pun alur penelitian yang 

dilakukan dapat digambarkan melalui flowchart sebagai berikut :  

 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.2. Tahapan Penelitian 

Berdasarkan Flowchart Penelitian diatas, agar penelitian yang dilakukan dapat 

mencapai tujuan yang diharapkan, maka beberapa tahapan yang harus dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Identifikasi Masalah 

Adapaun masalah yang diangkat dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah performansi 

sistem menggunakan rancangan kendali adaptif MRAC untuk diterapkan pada web  

tension dan menghilangkan osilasi yang dihasilkan setelah penambahan pengendali 

MRAC. 

2. Studi Literatur 

Tahapan selanjutnya yaitu studi literatur dimana dalam tahapan ini peneliti mencari 

dan mempelajari penelitian terkait dari beberapa referensi baik dari buku, jurnal, paper 

atau sumber lainnya. Adapun hal yang perlu dipelajari adalah pemodelan matematis 

web tension pada rewinder roll, pengendali model reference adaptive control (MRAC) 

dan pengendali PID. 

3. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini data-data yang terkait akan dikumpulkan untuk mengetahui 

katakteristik dari sistem yang akan diteliti meliputi data setpoint sebesar 0.5 N dan 

data-data yang berhubungan dengan perancangan pengendali data ketetapan transfer 

function sistem yang akan diujikan yaitu web  tension pada Rewinder Roll  

TF  
 

            
                (3.1) 

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 function adalah sebagai berikut :  

    
                       

                        
             (3.2) 

5. Validasi Model Matematis 

Validasi model matematis sistem adalah tahap pengujian model matematis dalam 

bentuk transfer function dari sistem yang sudah diubah ke dalam bentuk bahasa 

pemograman matlab Simulink. Apakah hasil keluaran sudah sesuai dengan rujukan 

dengan web  tension pada  rewinder roll [13]. 
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6. Perancangan pengendali 

Penelitian ini menggunakan pengendali MRAC yang di kombinasikan dengan 

pengendali PD. Untuk merancang pengendali adaptif MRAC, terlebih dahulu 

dilakukan penurunan matematis pengendali MRAC menggunakan metode MIT-Rule 

orde dua. Penggunaan metode ini dikarenakan pemodelan matematis sistem termasuk 

kedalam sistem orde dua. Selanjutnya melakukan perancangan pengendalian PD dan 

mengkombinasikan pengendali MRAC dengan pengendali PD. 

7. Analisa Hasil 

Analisa hasil didapatkan dengan melihat respon keluaran sistem yang meliputi rise 

time, settling time, maximum overshoot serta error steady state dari perancangan 

pengendali apakah respon sistem sudah sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

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 

selanjutnya. 

 

3.3. Perubahan Pemodelan Matematis Ke Fungsi Transfer 

 Berdasarkan persamaan 2.14 model fungsi alih sistem rewinder roll, dengan 

memasukkan nilai-nilai parameter yang terdapat pada tabel 2.1 maka, didapatkan transfer 

function sebagai berikut : 
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          (3.3) 

 

 

 
 

                       

                        
              (3.4) 

 

3.4. Validasi Pemodelan Matematis 

Validasi model matematis untuk sistem Rewinder Roll dilakukan dengan 

menggunakan perangkat lunak Simulink Matlab R2014a dimana sistem disimulasikan 

secara open loop dengan memasukkan nilai yang telah didapatkan dari persamaan 3.4 

sebelumnya. 
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Pada blok diagram simulasi dinamika sistem pada unit Rewinder Roll akan 

dimodelkan dalam bentuk single input dan single output, yang mana torsi motor sebagai 

manipulated variable (input) dan tension sebagai process variable (output). Seperti yang 

digambarkan pada gambar berikut : 

 

Gambar 3.2 Diagram blok open loop Rewinder Roll 

 

 

Gambar 3.3 Subsistem blok Rewinder Roll 

 

Setelah merancang diagram blok Simulink sistem tersebut, maka sistem 

disimulasikan dan menghasilkan grafik yang menyatakan respon keluaran sistem secara 

open loop. Grafik respon keluaran sistem dalam dilihat pada gambar berikut : 

 

 

Gambar 3.4 Grafik keluaran open loop Rewinder Roll 
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Berdasarkan grafik hasil pengujian sistem tanpa pengendali diatas terlihat bahwa 

respon keluaran sistem stabil namun, sistem tidak dapat mengikuti nilai setpoint yang 

diinginkan.  Pada Gambar 3.4 diatas menunjukkan nilai setpoint sebesar 0.5 N namum 

hasil respon keluaran sistem menunjukkan nilai melebihi 2 N dalam waktu kurang dari 1 

detik untuk mencapai keadaan stabil.  

 

3.5. Perancangan Pegendali  

3.5.1. Perancangan Pengendali MRAC 

Dalam perancangan pengendali MRAC digunakan skema rancangan pada gambar 2.8 

dengan penentuan  model referensi menggunakan metode MIT Rule. Karena respon sistem 

pada  penelitian ini merupakan sistem orde dua maka untuk membuat model referensi 

menggunakan karakteristik orde dua dengan mengikuti persamaan 2.23 yaitu : 

        
  

 

           
         

 Untuk memperoleh nilai    digunakan persamaan 2.24 yaitu sebesar 22.22 [14] 

dengan nilai 𝜁 = 1 agar respon model referensi menjadi Criticaldamp. Maka fungsi alih 

model referensinya menjadi :  

       
        

                      
                   (3.8) 

Selanjutnya adalah merancang pengendali MRAC dengan satu gain pada Rewinder 

Roll untuk mendapatkan nilai θ digunakan persamaan 2.15. Adapun penjabarannya sebagai 

berikut : 

     
        

                      
     

  

  
     

  

  
     

 

  
             

 
  

  
            

                      
     

  
 

 
           

                      
               (3.9) 

Selanjutnya adalah menurunkan umpan balik adaptif θ untuk mendapatkan          

                  (3.10) 

                                   (3.11) 

           (
                       

                        
)        

       (
                          

                        
)             (3.12) 
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Selanjutnya adalah mencari nilai error dengan mengambil turunan parsial error 

dengan nilai θ. Nilai    tidak termasuk parameter, karena itu tidak penting saat 

mengevaluasi turunannya. 

  (
                          

                        
)                   (3.13) 

  

  
 (

                          

                        
)             (3.14) 

 Berdasarkan persamaan matematis yang sudah diturunkan, maka kita dapat 

mendesain MRAC menggunakan aplikasi matlab dengan hasil desain rangkaian 

diperlihatkan seperti gambar berikut: 

 

Gambar 3.5 Rangkaian Simulink Pengendali MRAC  

 

Setelah merancang diagram blok Simulink pengendali MRAC, maka sistem 

disimulasikan dan di analisa. 

 

3.5.2. Perancangan Pengendali MRAC dengan Penambahan PD 

 

Gambar 3.6 Rangkaian Simulink Pengendali MRAC dengan Penambahan Pengendali PD 
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Gambar 3.7 Subsistem blok Pengendali PD 

 

Gambar 3.6 di atas merupakan rancangan penambahan pengendali PD pada sistem 

rewinder roll dengan menghubung seri antara transfer function sistem rewinder roll dengan 

pengendali PD kedalam rangkaian. Nilai parameter Kp dan Kd di gunakan metode 

heuristic untuk memperoleh nilai parameternya dimana, metode ini di lakukan secara 

penalaan yang di sesuaikan dengan kinerja plant yang di hasilkan. 

 

3.5.3. Perancangan Pengendali MRAC-PD dengan Gangguan Sinyal Kendali 

 

Gambar 3.8 Rangkaian Simulink Pengendali MRAC-PD Sistem Rewinder Roll dengan 

Gangguan Sinyal Kendali 

 

Gambar di atas merupakan rancangan pengendali MRAC-PD dengan adanya 

gangguan sinyal kendali pada sistem rewinder roll dengan memberikan input step 

berdasarkan penelitian sebelumnya [28]. Pada pengujian rancangan ini nantinya akan di 

berikan gangguan sinyal sebesar 5% dari setpoint dimana gangguan ini diberikan untuk 
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melihat apakah pengendali MRAC dengan penambahan pengendali PD dapat 

mempertahankan kestabilan keluaran sistemnya atau tidak. 

 

3.6. Hasil Data Penelitian yang Akan Diambil 

3.6.1. Grafik dari Setiap Pengujian Sistem 

Grafik yang akan di ambil yaitu berdasarkan simulasi sistem secara open loop, 

menggunakan pengendali MRAC, pengendali MRAC dengan penambahan pengendali PD 

dan pengendali MRAC-PD dengan adanya gangguan sinyal. Tahapan yang akan di lakukan 

adalah sebagai berikut : 

1. Akan dilakukan pengujian pada setiap pengendali yang sudah di rancang secara 

simulasi, contoh seperti gambar di bawah ini :  

 

Gambar 3.9 contoh pengujian secara simulasi 

 

2. Kemudian rancangan simulasi di run 

 

Gambar 3.10 Contoh Menjalankan Simulasi 
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3. Untuk melihat hasil simulasi double klik pada blok scope  

 

Gambar 3.11 Contoh Menampilkan Grafik Keluaran Sistem 

 

4. kemudian akan timbul grafik keluaran respon sistem dari rancangan simulasi seperti 

gambar berikut : 

 

Gambar 3.12 Contoh Tampilan Grafik Pada Scope 

 

5. Hasil dari grafik tersebut akan di analisa respon sistemnya. 

 

3.6.2. Respon Transient Sistem dari Setiap Pengujian 

Pada penelitian ini akan di ambil data respon transient dari setiap pengujian 

meliputi : 

1. Rise Time/ Waktu Tunak ( 𝑟) 

Pada penelitian ini waktu naik yang digunakan yaitu 5% sampai 95%, dimana 

waktu ini diperoleh dengan mencari selisih waktu dari kondisi respon saat 95% 

dengan kondisi respon saat 5% dari setpoint. 

2. Time settling/ Waktu Tunak (ts)  
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Pada penelitian ini ukuran waktu yang digunakan yaitu ukuran waktu yang menyatakan 

respon telah masuk ±2 % dari keadaan steady state. 

3. Waktu tunda / Delay time ( 𝑑)  

Ukuran waktu yang menyatakan faktor keterlambatan respon output terhadap input, 

diukur mulai dari t=0 sampai dengan respon 50% dari respon steady state 

4. Maksimum Overshoot  (  )  

Nilai puncak kurva tanggapan diukur dari satuan. 

5. Error Steady State 

selisih nilai yang terukur dengan nilai yang sebenarnya 

 



 

 

BAB V 

KESIMPULAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisa respon sistem yang telah dilakukan pada 

penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa pengendali MRAC dengan penambahan 

pengendali PD dengan nilai gain sebesar 24.6 dan parameter Kp sebesar 1.2 serta 

parameter Kd sebesar 0.4 untuk mengendalikan web tension pada sistem rewinder roll 

menghasilkan respon sistem dimana penambahan pengendali PD mengatasi sebagian besar 

osilasi yang di timbulkan pengendali MRAC serta respon transien yang di hasilkan juga 

lebih baik dibandingkan pengendali MRAC saja yaitu dengan nilai rise time 0.0958 detik 

dan settling time 0.456 detik, overshoot  0.0002 % serta nilai error steady state sebesar 0 N.  

 

5.2 Saran 

Pada penelitian ini dapat di lihat bahwa walaupun sistem sudah stabil namun sistem 

masih memiliki osilasi ketika sistem mencapai setpoint, sehingga diharapkan pada 

penelitian selanjutnya dapat ditemukan metode-metode baru untuk mengatasi masalah 

tersebut. 
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LAMPIRAN A  

Prose Tuning Nilai Gain (γ) pada pengendali MRAC 

 

1. Hasil simulai MRAC dengan γ = 0.1 

 

 

 

2. Hasil simulai MRAC dengan γ = 0.2 

 

 

 



 

A-2 
 

3. Hasil simulai MRAC dengan γ = 0.3 

 

 

 

4. Hasil simulai MRAC dengan γ = 0.4 
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5. Hasil simulai MRAC dengan γ = 0.5 

 

 

 

6. Hasil simulai MRAC dengan γ = 1 
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7. Hasil simulai MRAC dengan γ = 2 

 

 

 

8. Hasil simulai MRAC dengan γ = 3 
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9. Hasil simulai MRAC dengan γ = 4 

 

 

 

10. Hasil simulai MRAC dengan γ = 5 
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11. Hasil simulai MRAC dengan γ = 10 

 

 

 

12. Hasil simulai MRAC dengan γ = 15 
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13. Hasil simulai MRAC dengan γ = 20 

 

 

 

14. Hasil simulai MRAC dengan γ = 21 
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15. Hasil simulai MRAC dengan γ = 22 

 

 

 

16. Hasil simulai MRAC dengan γ = 23 
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17. Hasil simulai MRAC dengan γ = 24 

 

 

 

18. Hasil simulai MRAC dengan γ = 24.5 
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19. Hasil simulai MRAC dengan γ = 24.6 

 

 

 

20. Hasil simulai MRAC dengan γ = 24.7 
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21. Hasil simulai MRAC dengan γ = 24.8 

 

 

 

22. Hasil simulai MRAC dengan γ = 24.9 
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23. Hasil simulai MRAC dengan γ = 25 

 

 

 

24. Hasil simulai MRAC dengan γ = 30 
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LAMPIRAN B  

Proses Penalaan Parameter PD yang di Kombinasikan dengan Pengendali MRAC 

menggunakan Metode Heuristic  

 

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 = 0.1 dan Kd = 0.01 
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5. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 0.5 dan Kd = 0.01 

 

 

 

6. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.01 
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7. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.02 

 

 

 

8. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.03 
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9. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.04 

 

 

 

10. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.05 
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11. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.1 

 

 

 

12. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.2 
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13. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.3 

 

 

 

14. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.4 
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15. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.5 

 

 

 

16. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 0.8 
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17. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1 

 

 

 

18. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1.1 dan Kd = 0.4 
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19. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1.2 dan Kd = 0.4 

 

 

 

20. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1.3 dan Kd = 0.4 
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21. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1.4 dan Kd = 0.4 

 

 

 

22. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1.5 dan Kd = 04 
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23. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1.2 dan Kd = 0.5 

 

 

 

24. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1.2 dan Kd = 0.6 
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25. Hasil Simulasi MRAC-PD dengan nilai Kp = 1.2 dan Kd = 0.7 
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