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ABSTRAK 

Perkembangan teknologi semakin pesat sehingga menggeser pemakaian alat-alat 

manual menjadi otomatis. Penggunaan alat mekanik pun diubah menjadi elektrik yang 

membuat segala peralatan dibutuhkan sumber energi sebagai penggeraknya. Pencurian air 

PDAM menjadi permasalahan sehingga perlu dibuatnya sistem yang dapat menjaga 

keamanan. Tugas akhir ini dirancang untuk mengantisipasi pencurian air PDAM. Perangkat 

yang dihasilkan berupa kran yang dapat digerakkan secara elektrik. Komponen utama yang 

digunakan yaitu arduino uno, motor servo MG995, modul bluetooth HC-05 potensiometer, 

smartphone. Interface dibuat menggunakan App inventor 2 yang akan di instal pada 

smartphone. Pergerakan kran diatur melalui lebar kran yang diinginkan melalui tombol yang 

tersedia pada aplikasi. Percobaan dilakukan dengan dua sistem yaitu sistem open loop dan 

sistem close loop. Pengujian sistem open loop dan close loop masing-masing 8 kali 

percobaan dengan 10 kali pengulangan. Hasil pergerakan dari kedua sistem akan 

dibandingkan untuk mendapatkan sistem yang lebih cocok digunakan pada perangkat ini. 

Dari hasil pengujian menggunakan sistem open loop didapatkan nilai MAE sebesar 6,5625 

derajat, settling time 1,1 detik, rise time 1,1 detik, dan maximum overshoot 0%. Pada sistem 

close loop MAE sebesar 0,4125 derajat, settling time 9,4 detik, rise time 5,31 detik, dan 

maximum overshoot 4,77%. Pengujian komunikasi bluetooth HC-05 didapatkan jarak 

jangkauan sistem sejauh 20 meter.  

 

Kata Kunci : Arduino, App inventor 2, Motor servo,  Bluetooth HC-05. 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum) merupakan perusahan pemerintah yang 

menyediakan pelayanan jasa air bersih. Masyarakat yang menggunakan pelayanan dari PDAM 

mendapatkan pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari hari. PDAM mendapatkan air bersih 

dari pegunungan kemudian ditampung dan disaring untuk kemudian dialirkan ke rumah-rumah 

pelanggan. Kebutuhan masyarakat akan air bersih semakin meningkat namun sekarang ini 

sumber air bersih semakin berkurang. Banyaknya industri menjadi salah satu faktor 

berkurangnya sumber air bersih karena pencemaran lingkungan oleh industri tersebut. Peran 

PDAM sangat penting untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Saluran air pelanggan 

PDAM akan dipasang sebuah meteran untuk menghitung jumlah pemakaian air. Angka pada 

meteran tersebut akan dikalikan dengan harga air per liter dari PDAM sehingga didapat jumlah 

biaya yang harus dibayarkan oleh pelanggan [1]. Kasus di desa Baru Merah kota Ambon terdapat 

oknum nakal dengan mematikan saluran PDAM milik tetangga agar air dari PDAM hanya 

mengalir kerumahnya, hal ini sangat merugikan pelanggan lain karena tidak mendapat pasokan 

air bersih dari PDAM [2]. 

Perkembangan ilmu teknologi saat ini semakin pesat terutama di bidang elektronika dan 

komunikasi. Smartphone merupakan salah satu teknologi yang berkembang sangat pesat. Fitur 

yang ada pada smartphone juga sangat beragam seperti akses internet, kamera, bluetooth, dan 

lain-lain. Smartphone memegang peranan penting untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harga 

dari sebuah smartphone juga sangat terjangkau [3]. Hadirnya smartphone dengan sistem android 

yang bersifat open source menumbuhkan penggunanya untuk meningkatnya kreatifitas membuat 

perangkat lunak yang bermanfaat. Dengan memanfaatkan fitur yang sudah ada pada smartphone 

seperti bluetooth maka dapat dibuat aplikasi yang memakai fungsi tersebut [4].  

Dari penelitian terdahulu mengenai smart home menggunakan perangkat mikrokontroler 

Atmega 328, modul bluetooth serta pengendalian menggunakan aplikasi pada smartphone belum 

diterapkan pada kran air. Perangkat yang telah diterapkan pada penelitian sebelumnya yaitu 

lampu, kipas, pintu, dan jendela [5]. Pada penelitian lain aplikasi smartphone digunakan untuk 

mengendalikan nyala lampu dengan aktuator berupa relay dan komunikasi dengan modul wifi 

[4]. Pengendalian yang dilakukan masih menggunakan sistem open loop sehingga kesalahan 

yang terjadi tidak dapat diperbaiki. Dengan adanya masalah tersebut pada tugas akhir ini akan 
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dibuat kran elektrik yang terhubung dengan android dan hanya pemilik rumah yang dapat 

mengatur lebar kran, sehingga dapat mengantisipasi pencurian air oleh orang lain dan 

mempermudah pelanggan PDAM dalam mengatur lebar kran tanpa harus memutar dengan 

tangan, cukup dengan menggunakan aplikasi android pada smartphone. Untuk menghubungkan 

kran elektrik dibutuhkan password, sehingga hanya pemilik rumah yang dapat mengakses kran 

elektrik tersebut. Sistem yang akan diuji coba yaitu open loop dan close loop sehingga hasil dari 

kedua sistem akan dibandingkan untuk mendapatkan sistem mana yang memliki tingkat akurasi 

lebih baik. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang maka didapatkan rumusan masalah pada penelitian ini yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem kendali dan monitoring kran elektrik pada meteran air 

PDAM berbasis aplikasi android? 

2. Bagaimana merancang sistem kendali yang akurat dan efisien? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Sensor posisi motor servo digunakan potensiometer. 

2. Motor servo yang digunakan yaitu tipe MG995 dengan torsi sekitar 8–10 kg. 

3. Gear yang digunakan bergigi kecil sehingga kekuatannya kurang kuat. 

4. Software user interface yang digunakan adalah App inventor 2. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Merancang alat pengendali dan monitoring kran elektrik pada meteran air PDAM melalui 

aplikasi android. 

1.5 Manfaat Penelitian  

1. Mengantisipasi pencurian air pelanggan PDAM. 

2. Mempermudah pelanggan PDAM untuk mengatur lebar kran dengan melalui aplikasi 

android. 
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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

Penelitian mengenai smarthome telah sering dibahas terutama mengenai rangkaian 

elektronika yang dapat dikendalikan menggunakan aplikasi android. Warangkiran membuat 

perancangan sistem kendali lampu berbasis android. Masalah penelitiannya yaitu sekarang ini 

manusia untuk menyalakan lampu harus secara manual dengan menekan saklar on/off. Sistem 

yang dibuat terdiri dari perangkat keras yaitu hardware berupa arduino uno, modul wifi wizfi210, 

relay, serta lampu yang telah dirangkai. Kemudian perangkat lunak yaitu aplikasi android pada 

smartphone yang dibuat menggunakan aplikasi eclipse. Aplikasi ini berfungsi untuk 

mengendalikan lampu dengan cara menekan tombol yang tersedia pada aplikasi. Untuk 

menghubungkan smartphone android dengan hardware yang telah dibuat dibutuhkan PC dengan 

jaringan local wireless pada wizfi. Dengan adanya alat ini diharapkan mempermudah manusia 

dalam mengendalikan nyala lampu [4]. Penelitian Prototipe kran elektrik pada meteran air 

PDAM berbasis aplikasi android ini berkaitan dengan penelitian Warangkiran, hanya saja pada 

penelitian ini digunakan modul bluetooth HC-05 sebagai komunikasi antara smartphone dengan 

perangkat arduino uno serta yang dikendalikan berupa pergerakan motor servo. 

Pada penelitian yang lain Rafika dengan judul “Smart home Automatic Menggunakan 

Media bluetooth Berbasis Mikrokontroller Atmega 328” pengendali yang digunakan yaitu 

Atmega 328 dengan bluetooth HC-06 sebagai media komunikasi serta aplikasi android sebagai 

alat pemberi perintah. Beberapa peralatan yang dapat dikendalikan yaitu lampu rumah, kipas 

angin, pintu, dan jendela. Dengan menghubungkan aplikasi android dengan bluetooth pada 

perangkat maka user dapat memberi perintah dengan memilih tombol pada aplikasi seperti 

lampu on/off, kipas on/off, pintu tertutup atau terbuka, dan jendela tertutup atau terbuka. Rafika 

melakukan penelitian ini karena melihat banyak manusia yang malas dalam melakukan kegiatan 

seperti menyalakan atau mematikan lampu dengan menekan saklar, menutup atau membuka 

pintu dengan berjalan menuju pintu, sehingga dibuat smart home automatic [5]. Penelitian 

penulis berkaitan dengan penelitian ini, namun pada penelitian penulis objek yang dikendalikan 

berupa motor servo yang dihubungkan dengan kran. Kran dapat diatur besar putarannya melalui 

besar derajat putaran pada motor servo. 

Perancangan kendali PID sangat dibutuhkan pada sebuah perangkat yang membutuhkan 

respon cepat dan akurasi tinggi. Zaidir melakukan penelitian dengan menggunakan perancangan 
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kendali PID dengan metode open loop Ziegler-Nichols untuk diterapkan pada sebuah miniatur 

hopper-conveyor plant. Ukuran hooper yaitu panjang 25 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 25 cm. 

Kacang hijau digunakan sebagai bahan yang akan dipindahkan dengan menggunakan screw 

conveyor menuju hopper-conveyor plant. Mikrokontroler digunakan sebagai pengendali, motor 

induksi tiga fase dengan inverter speed drive  digunakan untuk menggerakkan conveyor, modul 

sensor ultrasonik digunakan untuk mengukur ketinggian kacang hijau pada hopper. Hasil yang 

diperoleh dari percobaan dengan nilai Kp = 13,77, Ki = 0,25, dan Kd 1,02 yaitu overshoot 1 cm 

atau 0,05% dari set point, rise time 280 detik [6]. 

Putro melakukan penelitian terkait smarthome dalam mengatur pencahayaan lampu. 

Masalah yang membuat Putro melakukan penelitian ini yaitu efisiensi penggunaan listrik pada 

lampu ketika cahaya lingkungan terang sehingga dibuatlah sistem pengaturan pencahayaan 

lampu agar hemat energi. Pengendalian digunakan arduino nano sebagai mikrokontroller, 

bluetooth HC-05 sebagai komunikasi data, dan motor servo sebagai aktuator untuk memutar 

dimmer. Aplikasi android dibuat menggunakan app inventor 2 sebagai komunikasi untuk 

mengirim perintah kepada bluetooth dan diteruskan menuju arduino. Dimmer merupakan alat 

elektronik untuk mengatur redup terangnya cahaya lampu dengan memutar dimmer tersebut. 

Sistem ini bekerja dengan 2 cara yaitu otomatis dan manual. LDR digunakan untuk sistem agar 

bekerja secara otomatis sehingga saat cahaya disekitar berubah maka perubahan pada nilai LDR 

akan memberi perintah pada arduino. Aplikasi android digunakan untuk mengendalikan secara 

manual saat user menginginkan perubahan redup terangnya pencahayaan pada lampu dengan 

cara menekan tombol yang tersedia pada aplikasi [7]. 

2.2 Tinjauan Teori 

2.2.1 Android 

Android merupakan perangkat yang tertanam dalam smartphone dan tablet, dengan sistem 

operasi yang digunakan berbasis linux. Programmer dapat mengembangkan aplikasi pada 

perangkat dengan sistem android karena android bersifat open source. Open Handset Alliance 

merupakan konsorsium dari 34 perusahaan software, hardware, dan telekomunikasi yang 

dibentuk untuk pengembangkan android. Pada tanggal 22 Oktober 2008 telah dirilis smartphone 

pertama yang memakai sistem android  yaitu HTC Dream. Tahun 2009 akhir diperkirakan 

terdapat 18 jenis sistem android. Pada penelitian ini android yang digunakan yaitu android versi 

7.1.2 N2G47H.  
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Android terdiri dari kumpulan framework dan virtual machine yang dijalankan di atas 

kernel linux. Virtual machine android bernama Dalvik Wirtual Machine (DVM), virtual machine 

android mempunyai fungsi sebagai interprestasi dan menghubungkan kode mesin pada setiap 

aplikasi dengan kernel linux. Google mempunyai peranan penting karena ikut serta dalam 

pengembangan framework aplikasi. Android sendiri juga mengembangkan framework  hasil 

yang diperoleh mempunyai fungsi untuk komunikasi seperti telepon, sms, dan video call [4].  

2.2.2 Arduino Uno 

 

Gambar 2.1 Arduino Uno 

Gambar 2.1 yaitu arduino uno merupakan rangkaian elektronik yang bersifat open source 

sehingga programmer dapat mengembangkannya. Arduino uno memiliki pin analog dan pin 

digital yang berfungsi sebagai input dan output data. Arduino uno dilengkapi dengan universal 

serial bus (USB) sebagai antarmuka ke perangkat komputer. Aplikasi arduino digunakan untuk 

membuat program dan memasukkan ke dalam perangkat arduino uno. Bahasa pemprogram yang 

digunakan pada arduino yaitu bahasa C dan C++ [8]. Komponen utama pada arduino yaitu 

mikrokontroler dengan jenis AVR yang diproduksi dari perusahaan Atmel. Mikrokontroler 

merupakan chip atau IC (Integrated Circuit) yang dapat diprogram dengan komputer. Program 

yang dimasukkan ke dalam mikrokontroler agar dapat membaca dan memproses input sehingga 

didapatkan output  sesuai dengan yang diinginkan. Pada penelitian ini digunakan arduino uno 

sebagai kontrolernya [9].  
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2.2.3 Bluetooth Module HC-05  

 

Gambar 2.2 Bluetooth HC-05 

Gambar 2.2 yaitu modul bluetooth HC-05 berfungsi sebagai media komunikasi nirkabel 

dan memiliki dua mode yaitu master dan slave. Modul bluetooth seri ganjil  dapat diatur sebagai 

master ataupun slave seperti bluetooth HC-05. Sedangkan modul bluetooth seri genap seperti 

bluetooth HC-06 hanya dapat diatur sebagai slave [10]. Antarmuka yang digunakan yaitu serial 

RXD, TXD, VCC, dan GND. Untuk mengetahui koneksi pada bluetooth dapat dilihat dari LED 

nya. Jarak efektif yang dapat dijangkau sekitar 10 meter, jika melebihi 10 meter kualitas koneksi 

akan semakin berkurang. Tegangan input sebesar 3.6-6V serta arus saat terhubung sekitar 10mA 

[11].  

2.2.4 Motor Servo 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Motor Servo 

Gambar 2.3 yaitu motor servo merupakan motor dengan sistem close loop yaitu informasi 

dari posisi akhir motor akan dikirim kembali ke rangkaian kontrol pada motor servo. Motor 

servo terdiri dari beberapa komponen didalamnya seperti sebuah motor, rangkaian control, 
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beberapa gear, dan potensiometer. Jenis motor servo terbagi menjadi dua, yaitu motor servo 

continuous yang mampu bergerak dengan dua arah tanpa batasan sehingga sudut putaran tidak 

dibatasi, dan motor servo standard yang hanya mampu bergerak dua arah dengan sudut masing-

masing 180 derajat. Pada penelitian ini tipe motor servo yang digunakan yaitu MG995 [12]. 

2.2.5 App Inventor  

 

Gambar 2.4 App Inventor 2 

App inventor merupakan sistem berbasis web yang dibuat dengan tujuan pengguna dapat 

membuat aplikasi pada OS android melalui web app inventor dan bersifat open source. Gambar 

2.4 merupakan tampilan dari web app inventor 2. App inventor berbasis visual block 

programming sehingga memudahkan pengguna tanpa harus mengetikkan sebuah coding 

melainkan cukup drag-and-drop setiap perintah yang tersedia. Dengan menggunakan App 

Inventor ini programmer dapat membuat dan mengembangkan aplikasi untuk android buatan 

mereka sendiri [13]. Pada penelitian ini tipe app inventor yang digunakan yaitu app inventor 2. 

2.2.6 Potensiometer 

 

Gambar 2.5 Potensiometer 
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Gambar 2.5 yaitu potensiometer merupakan salah satu jenis resistor dimana nilai 

resistansinya dapat diatur. Komponen utama pada potensiometer yaitu wiper, elemen resesif, dan 

terminal. Potensiometer memiliki banyak jenis, jika dilihat dari bentuknya ada potensiometer 

slider, potensiometer rotary, dan potensiometer trimmer. Pada penelitian ini digunakan jenis 

potensiometer rotary dimana nilai resistansi dapat diatur dengan memutar wiper [14]. Dalam 

skripsi ini potensiometer digunakan sebagai sensor untuk membaca pergerakan dari putaran 

kran. 

2.2.7 Kontrol PID 

Sistem pengendalian memiliki beberapa cara untuk mencapai pengendalian yang 

diinginkan, diantaranya dengan kontrol proportional, integral, dan derivative. Setiap kontrol 

memiliki karakteristik masing-masing. Kontrol proporsional  unggul dalam menghasilkan rise 

time yang cepat, kontrol integral unggul dalam memperkecil nilai error, dan kontrol derivative 

unggul dalam meredam overshoot. Sistem yang bagus bisa didapatkan dengan menggabungkan 

kontrol proportional, integral, dan derivative. 

Kontrol proportional akan mengalikan nilai proportional dengan error yang dihasilkan, 

sehingga semakin besar nilai proportional maka rise time semakin cepat, namun nilai 

proportional yang terlalu tinggi dapat membuat sistem menjadi tidak stabil. Kontrol integral 

berfungsi untuk mempercepat settling time. Keluaran dari kontrol integral yaitu penjumlahan 

yang terus menerus dari error yang dihasilkan. Saat nilai error telah mencapai nilai 0 maka 

keluaran akan menjaga keadaan tersebut. semakin besar nilai integral akan mempercepat 

hilangnya off set, namun nilai integral yang terlalu besar dapat meningkatkan osilasi [6]. 

Keluaran sinyal kendali PID dirumuskan : 

u(t) = Kp. e(t) +  Ki. ∫ e(t)dt
t

0

+ Kd.
de(t)

dt
 (2.1) 

Keterangan : 

u(t) = Sinyal keluaran 

Kp = Konstanta proportional 

Ki = Konstanta integral 

Kd = Konstanta derivative 

e(t) = error 

dt/ts = waktu cuplik (time sampling) 
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2.2.8 Pengendalian PID Metode Ziegler-Nichols 

Sistem yang stabil dapat diperoleh dengan menggunakan beberapa metode pengendalian. 

Salah satu metode pengendalian yang mudah penerapannya adalah metode pengendalian PID 

Ziegler-Nichols. Metode Ziegler-Nichols dapat menentukan nilai parameter kendali PID pada 

sebuah plant meski tidak diketahui model matematisnya. Dalam menentukan nilai parameter PID 

dibutuhkan unit-step berupa sinyal tanggapan plant dengan melakukan sebuah eksperimen pada 

sistem open loop. Sinyal tanggapan unit-step dapat dilihat pada Gambar 2.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 digunakan sebagai acuan untuk menentukan parameter PID. Aturan tuning 

Ziegler-Nichols dalam penentuan nilai Kp, Ti, dan Td terdapat pada Tabel 2.1. Pengendalian PID 

dapat dilakukan dengan hanya menggunakan nilai P, panduan antara P dan I, paduan antara P 

dan D maupun paduan antara P, I, dan D. Tujuan dari pengendalian adalah untuk memperoleh 

sistem yang stabil dengan nilai parameter settling time dan rise time yang cepat. Settling time 

merupakan waktu yang diperlukan sistem untuk mencapai nilai stabil dengan maksismum error 

5% sedangkan rise time merupakan waktu yang diperlukan dari 0% sampai 100% nilai stabil. 

Untuk mendapatkan nilai Kp dan Kd maka Ti dan Td harus di konversikan dengan rumus :  

Gambar 2.7 Tanggapan Kurva S [6] 

Gambar 2.6 Tanggapan unit-step [6] 

e(t) u(t) 
Plant 

T L 

0 
t 

K 

e(t

) 
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Ki = Kp/Ti 

Kd = Kp x Td 

(2.2) 

(2.3) 

Keterangan : 

Kp = Konstanta proportional 

Ki = Konstanta integral 

Kd = Konstanta derivative 

Ti = Time integral 

Td = Time derivative 

Tabel 2.1 Aturan Tuning Ziegler-Nichols 

Tipe Kendali Kp Ti Td 

P T/L ∞ 0 

PI 0,9 T/L L/0,3 0 

PID 1,2 T/L 2L 0,5L 

Tabel 2.1 menunjukkan cara menentukan pemberian nilai kendali proportional, integral, 

dan derivative. Nilai T dan L didapat dari sinyal unit-step hasil pengujian sitem open loop. 

Kemudian nilai tersebut dijadikan acuan untuk menentukan nilai Kp, Ti, dan Td. Rumus untuk 

menentukan nilai Kp, Ti, dan Td bergantung pada tipe pengendalian yang akan digunakan [15]. 
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BAB 3  

METODOLOGI 

3.1 Perancangan Alat 

Perancangan alat ini berupa proses pembuatan hardware dan software. Hardware berupa 

kran elektrik yang terdiri dari rangkaian komponen berupa arduino uno, servo, dan bluetooth 

HC-05 dengan program yang telah di upload ke arduino.  Software berupa aplikasi android yang 

dibuat melalui app inventor 2. Kemudian software dan hardware akan dihubungkan agar kran 

elektrik dapat dikendalikan melalui aplikasi android pada smartphone. 

3.1.1 Sistem Kerja Alat 

 

Gambar 3.1 Sistem Kerja Alat 

Gambar 3.1 merupakan sistem kerja alat dari prototipe sistem kendali kran elektrik pada 

meteran PDAM berbasis aplikasi android. Smartphone digunakan sebagai alat pemberi perintah 

ke perangkat kran elektrik. Komunikasi antara perangkat kran elektrik dengan aplikasi pada 

smartphone digunakan modul bluetooth HC-05. Dibutuhkan password agar dapat terhubung 

dengan perangkat kran elektrik. Perintah yang tersedia pada aplikasi berupa lebar sudut kran, 

dengan nilai sudut kran sebesar 0o, 10o, 20o, 30o, 40o, 50o, 60o, dan 70o. Selanjutnya perintah 

akan diteruskan oleh bluetooth menuju arduino untuk diproses, kemudian arduino akan 

menggerakkan motor servo sesuai perintah yang dimasukkan. Motor servo dan kran 

dihubungkan dengan sebuah gear sehingga saat motor servo bergerak maka kran akan ikut 

bergerak. 
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Gambar 3.2 dan Gambar 3.3 merupakan desain sistem kontrol yang digunakan dalam 

pengujian. Perbedaan dari desain sistem kontrol open loop dan close loop yaitu pada sistem open 

loop input masuk ke controller kemudian aktuator bergerak dengan perintah dari controller dan 

menghasilkan nilai output. Sedangkan pada sistem close loop output dari aktuator akan dibaca 

oleh sensor dan dibandingkan kembali dengan nilai input kemudian diproses kembali pada 

controller sampai nilai error = 0.  

Tabel 3.1 Lebar Kran 

Lebar kran Nilai set point 

0% 0o 

14.28% 10o 

28.57% 20o 

42.85% 30o 

57.14% 40o 

71.42% 50o 

85.71% 60o 

100% 70o 

 

Tabel 3.1 merupakan hubungan antara nilai set point dengan lebar pergerakan  kran 

elektrik. Kondisi kran saat tertutup penuh yaitu saat nilai sudut kran 0o dan kondisi kran saat 

terbuka penuh yaitu saat nilai sudut kran 70o. Untuk menentukan lebar kran dapat digunakan 

dengan rumus presentase : 

P =
F

N
 x 100% 

3.1) 

Gambar 3.3 Desain Sistem Kontrol Close Loop 

output input 

- 

+ 

H

+ 

Controller 

(arduino uno) 

Aktuator 

(motor servo) 

Sensor 

(potensiometer) 

 

output input Controller 

(arduino uno) 

Aktuator 

(motor servo) 

Gambar 3.2 Desain Sistem Kontrol Open Loop 
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Keterangan :  

P = Presentase lebar kran 

F = Set point yang diberikan 

N = Nilai maksimum set point 

 

 

Gambar 3.4 Kran Jenis Ball Valve 

Gambar 3.4 merupakan jenis kran yang digunakan pada tugas akhir ini yaitu ball valve. 

Sudut kerja dari kran jenis ball valve ini yaitu 0o sampai 70o. Pada meteran PDAM kran yang 

digunakan yaitu jenis gate valve,dimana sudut kerjanya lebih besar dari pada jenis ball valve. 

Pemilihan kran jenis ball valve pada tugas akhir ini karena sudut kerjanya kecil sehingga waktu 

yang dibutuhkan motor servo untuk mencapai set point semakin cepat. 

Untuk mencari rata-rata error persamaan yang digunakan yaitu : 

MAE =  
1

𝑛
∑ |X − X̅|

𝑛

𝑖=1

  (3.2) 

Keterangan : 

MAE : Mean Absolute Error sudut pengukuran 

X     : Nilai sudut pengukuran 

X̅      : nilai sudut pada smartphone 

n     : banyaknya sampel data 
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3.1.2 Diagram Alir Aplikasi Android 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.5 merupakan diagram alir sistem kerja dari aplikasi android. Proses dimulai 

dengan menyalakan bluetooth pada android, kemudian buka aplikasi kran elektrik. Pilih 

perangkat bluetooth pada alat kran elektrik dan pasangkan. Tekan lebar kran yang diinginkan 

maka kran elektrik akan bergerak sesuai set point yang diberikan. 

Gambar 3.5 Diagram Alir Aplikasi Android 
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Ya 

Mulai 

Cek bluetooth 
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Kirim data sudut servo 

ke arduino 

Tampilkan nilai 

sudut servo 
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3.1.3 Diagram Alir Program Arduino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.6 merupakan diagram alir program pada arduino. Program dimulai dengan 

include library, inisialisasi, deklarasi, dan setup. Badan utama program yaitu saat ada perintah 

dari bluetooth berupa set point sudut servo maka motor servo bergerak sesuai set point. Masukan 

nilai potensiometer digunakan sebagai sensor untuk membaca sudut posisi terakhir pada servo. 

Nilai dikonversi sehingga terbaca sesuai dengan sudut servo. Ketika error yang dihasilkan yaitu 

pengurangan dari set point dengan posisi = 0 maka PID akan menghitung dan menggerakkan 

motor servo sampai nilai error = 0 tercapai. Setelah nilai error tercapai maka loop program akan 

berhenti sehingga motor servo telah mencapai set point. Saat diberikan nilai set point yang baru 

maka proses akan di ulang kembali. 

Gambar 3.6 Diagram Alir Program Arduino 

Posisi = (Nilai potensiometer-1,75)/4,9125 

Ya 

Tidak 

Error = SP - posisi 

Jika error = 0 

Selesai 

PID 

Tidak 

Ya 

Mulai 

Include library, Inisialisasi, 

deklarasi dan setup 

Jika ada perintah 

dari bluetooth 

Servo bergerak sesuai SP 

(set point) 

Membaca nilai postensiometer pada 

motor servo 
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3.1.4 Desain Interface Pada Android 

Desain interface pada android dapat dilihat pada Gambar 3.7. 

 

Gambar 3.7 Desain Interface Aplikasi 

Gambar 3.7 merupakan tampilan dari aplikasi kran elektrik. Ketika aplikasi dibuka dan 

bluetooth pada aplikasi belum dinyalakan, maka akan keluar notifikasi untuk meminta izin 

menyalakan bluetooth pada android. Terdapat beberapa push button untuk mengatur lebar kran 

berdasarkan sudut kran. Nilai sudut dari tertutup sampai terbuka penuh yaitu 0o, 10o, 20o, 30o, 

40o, 50o, 60o, 70o. Cara mengoneksikan aplikasi ke bluetooth dilakukan dengan cara menekan 

push button cari perangkat maka akan keluar tampilan seperti pada  Gambar 3.8. 

 

Gambar 3.8 Tampilan Pilihan Bluetooth 

Gambar 3.8 merupakan tampilan untuk memilih bluetooth mana yang akan dikoneksikan 

dengan aplikasi. Pada skripsi ini digunakan bluetooth HC-05 yang telah diubah namanya 

menjadi kran elektrik 
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3.1.5 Konfigurasi Modul Bluetooth HC-05 

Konfigurasi modul bluetooth HC-05 dapat dilakukan melalui mode AT Command. Berikut 

merupakan konfigurasi yang dilakukan : 

1. Nama perangkat modul bluetooth HC-05 adalah kran elektrik. 

2. Proses pemasangan perangkat password yang digunakan adalah 1234. 

3. Konfigurasi modul bluetooth HC-05 di setting sebagai perangkat slave. 

4. Menggunakan nilai baud rate sebesar 9600 dengan 0 stop bit dan no parity 

3.2 Analisis Data 

Alat yang telah di uji coba menghasilkan informasi, informasi yang didapat berupa data 

yang akan dibandingkan antara sistem open loop dan sistem close loop. Cara pengujian pada 

sistem open loop dan close loop dapat dilihat pada Gambar 3.9. 

 

 

 

 

 

Gambar 3.9 merupakan skema pengujian untuk sistem open loop dan close loop. 

Pengujian dilakukan dengan pengulangan sebanyak 10 kali, sehingga didapatkan 80 data dari 8 

set point yang berbeda. Data yang dihasilkan berupa settling time, rise time, maximum overshoot, 

dan error. Sedangkan cara pengujian full open full close dapat dilihat pada  Gambar 3.10. 

 

 

 

Gambar 3.10 merupakan skema pengujian full open full close. Pengujian yang dimaksud 

adalah dengan membuka kran secara penuh dan menutup kran secara penuh. Pengujian ini 

dilakukan untuk melihat respon sistem berupa settling time, rise time, dan error saat dilakukan 

pembukaan kran secara penuh dari keadaan awal kran tertutup penuh, begitupun sebaliknya pada 

penutupan kran secara penuh. Pengujian dilakukan dengan pengulangan sebanyak 10 kali.  

Gambar 3.9 Skema Pengujian Sistem Open Loop dan Close Loop 
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Gambar 3.10 Skema Pengujian Full Open Full Close 
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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian Motor Servo 

Kalibrasi merupakan proses pengecekan  alat ukur agar didapatkan akurasi yang tinggi 

dengan membandingkan  standar alat ukur. Motor servo perlu dikalibrasi untuk mendapatkan  

hasil sesuai  perhitungan. Pada motor servo kalibrasi dilakukan dengan memberikan nilai sudut  

kerja servo  minimal sampai nilai sudut kerja servo maksimal. Dari datasheet motor servo 

MG995 diketahui sudut kerja motor servo adalah 0°–180°. Hasil pergerakan dari motor servo 

kemudian diukur menggunakan busur derajat. Nilai pengukuran dibandingkan dengan nilai sudut 

input motor servo agar didapat pemetaan yang sesuai. Pengujian motor servo pada perangkat 

kran elektrik didapatkan sudut kerja motor servo yaitu antara 0°–70° dari kran tertutup sampai 

terbuka penuh. 

4.2 Pengujian Aplikasi Android 

Pengujian dilakukan dengan  melihat respon pergerakan motor servo saat diberikan nilai 

input sudut dari aplikasi android. Hasil yang diperoleh pada Gambar 4.1 saat diberikan perintah 

dari aplikasi android berupa input sudut sebesar 50o dan motor servo bergerak sesuai dengan 

perintah dari aplikasi android. 

 

Gambar 4.1 Pengujian Aplikasi Android 
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4.3 Pengujian Komunikasi Bluetooth HC-05 

Pengujian komunikasi bluetooth HC-05 dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa 

koneksi dari android ke perangkat kran elektrik. Kemudian dilakukan beberapa percobaan 

pemberian nilai sudut input dengan memperhatikan jangkauan antara perangkat dengan android. 

Hasil percobaan terdapat pada Tabel 4.1. 

Tabel 4.1 Pengujian Jangkauan Koneksi Bluetooth HC-05 

Jangkauan 

(meter) 

Respon perangkat 

Waktu 

(detik) 

 Jangkauan 

(meter) 

Respon perangkat 

Waktu 

(detik) 

1 Merespon 0,6  12 Merespon 0,6 

2 Merespon 0,6  13 Merespon 0,6 

3 Merespon 0,6  14 Merespon 0,6 

4 Merespon 0,6  15 Merespon 0,6 

5 Merespon 0,6  16 Merespon 0,6 

6 Merespon 0,6  17 Merespon 0,6 

7 Merespon 0,6  18 Merespon 0,6 

8 Merespon 0,6  19 Merespon 0,6 

9 Merespon 0,6  20 Merespon 0,6 

10 Merespon 0,6  21 Tidak merespon - 

11 Merespon 0,6  22 Tidak merespon - 

 

Tabel 4.1 merupakan hasil pengujian jangkauan kerja dari bluetooth HC-05. Hasil yang 

diperoleh bluetooth HC-05 dapat bekerja secara efektif dalam jangkauan maksimal yaitu 20 

meter dalam ruangan terbuka. Durasi pengiriman data dari aplikasi android pada smartphone 

menuju kran elektrik selama 0,6 detik. 



 

 

20 

 

4.4 Pengujian Sistem Open Loop 

Pengujian sistem open loop dilakukan dengan cara memberikan program open loop  pada 

controller arduino. cara kerja dari sistem  open loop yaitu ketika diberikan nilai sudut input dari 

aplikasi android maka motor servo akan bergerak sesuai input yang diberikan. Hasil dari 

pergerakan motor servo tidak akan diproses kembali meskipun terdapat error. Pengujian 

pergerakan kran dilakukan sebanyak 10 kali disetiap sudut yang diberikan dengan nilai sudut 0o, 

10o, 20o, 30o, 40o, 50o, 60o, 70o. Kemudian nilai derajat akan diukur menggunakan busur dan 

dibandingkan dengan nilai input derajat dari smartphone. Data hasil pengukuran terdapat pada 

Tabel 4.2. 

Tabel 4.2 Pengukuran Sudut Sistem Open Loop 

Nilai dari 

smartphone 

Sudut real kran pada Pn MAE 

(derajat) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

0o 0o 16o 16o 16o 15o 15o 15o 14o 14o 15o 13,6o 

10o 4o  16o 16o 16o 15o 15o 15o 14o 14o  15o  4o 

20o 17o 16o 18o 18o 18o 18o 18o 18o 17o 18o 2,1o 

30o 25o 25o 25o 24o 24o 24o 25o 24o 24o 24o 5,4o 

40o 34o 34o 34o 33o 35o 43o 33o 33o 32o 33o 6,5o 

50o 45o 44o 43o 42o 43o 44o 43o 43o 42o 42o 6,9o 

60o 51o 52o 51o 51o 51o 53o 52o 50o 51o 51o 8,7o 

70o 65o 65o 65o 65o 64o 64o 65o 65o 64o 65o 5,3o 

Rata-rata MAE 6,5625 o 

Keterangan : Pn adalah percobaan ke n 

Berdasarkan hasil percobaan dari sistem open loop pada Tabel 4.2 maka dapat dicari rata-

rata error dengan menggunakan metode Mean Absosute Error(MAE).  

Tabel 4.3 Karakteristik Respon Sistem Open Loop 

Set point 

(derajat) 

Settling time 

(detik) 

Rise time 

(detik) 

Maximum 

overshoot 

0 1,1 1,1 0% 

10 1,1 1,1 0% 
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Set point 

(derajat) 

Settling time 

(detik) 

Rise time 

(detik) 

Maximum 

overshoot 

20 1,1 1,1 0% 

30 1,1 1,1 0% 

40 1,1 1,1 0% 

50 1,1 1,1 0% 

60 1,1 1,1 0% 

70 1,1 1,1 0% 

Rata-rata 1,1 1,1 0% 

Tabel 4.3 merupakan nilai karakteristik respon dari pengujian sistem open loop. Dari 

semua pengujian didapatkan nilai settling time dan rise time  yang sama karena pada sistem open 

loop setelah aktuator merespon maka tidak feedback yang akan proses kembali. 

Pengujian full open full close dilakukan dengan memberi nilai dari minimal menuju nilai 

maksimal dari set point begitupun sebaliknya. Data hasil percobaan dengan sistem open loop 

terdapat pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5.  

Tabel 4.4 Open Loop Full Open 70 Derajat 

Full open 70 derajat 

Percobaan 

 ke 

Settling time 

(detik) 

Rise time 

(detik) 

Sudut real 

(derajat) 

MAE 

(derajat) 

MAE 

(%) 

P1 1,1 1,1 51 19 27,14% 

P2 1,1 1,1 51 19 27,14% 

P3 1,1 1,1 52 18 25,71% 

P4 1,1 1,1 52 18 25,71% 

P5 1,1 1,1 51 19 27,14% 

P6 1,1 1,1 51 19 27,14% 

P7 1,1 1,1 52 18 25,71% 

P8 1,1 1,1 50 20 28,57% 

P9 1,1 1,1 51 19 27,14% 

P10 1,1 1,1 51 19 27,14% 

Rata-rata 1,1 1,1 51,2 18,8 26,85% 

Tabel 4.4 merupakan hasil pengujian full open 70 derajat dengan menggunakan sistem 

open loop. Dari hasil pengujian pada Tabel 4.4 nilai settling time dan rise time sudah bagus, 

namun error masih sangat besar sehingga set point tidak dapat tercapai. 

Tabel 4.5 Open Loop Full Close 0 Derajat 

Full close 0 derajat 

Percobaan  

ke 

Settling time 

(detik) 

Rise time 

(detik) 

Sudut real 

(derajat) 

MAE 

(derajat) 

MAE 

(%) 

P1 1,1 1,1 18 18 25,71% 

P2 1,1 1,1 18 18 25,71% 

P3 1,1 1,1 18 18 25,71% 

P4 1,1 1,1 19 19 27,14% 
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Full close 0 derajat 

Percobaan  

ke 

Settling time 

(detik) 

Rise time 

(detik) 

Sudut real 

(derajat) 

MAE 

(derajat) 

MAE 

(%) 

P5 1,1 1,1 19 19 27,14% 

P6 1,1 1,1 19 19 27,14% 

P7 1,1 1,1 19 19 27,14% 

P8 1,1 1,1 19 19 27,14% 

P9 1,1 1,1 18 18 25,71% 

P10 1,1 1,1 17 17 24,28% 

Rata-rata 1,1 1,1 18,4 18,4 26,28% 

Tabel 4.5 merupakan hasil pengujian full close 0 derajat dengan menggunakan sistem open 

loop. Dari hasil pengujian pada Tabel 4.4 dan Tabel 4.5 nilai settling time dan rise time sudah 

bagus, namun error sangat besar sehingga set point tidak dapat tercapai. 

4.5 Pengujian Sistem Close Loop 

Pengujian sistem close loop dilakukan dengan cara memberikan program close loop  pada 

controller arduino. cara kerja dari sistem  close loop yaitu ketika diberikan nilai sudut input dari 

aplikasi android maka motor servo akan bergerak sesuai input yang diberikan. Hasil dari 

pergerakan motor servo  akan diproses kembali dengan membaca error yang terjadi hingga nilai 

error mencapai 0.  

 

Gambar 4.2 Grafik Sistem Open Loop 

Pengendalian PID digunakan dengan metode Ziegler-Nichols. Gambar 4.2 merupakan 

sinyal tanggapan dari sistem open loop yang akan digunakan untuk menentukan nilai T dan L. 

Pada Gambar 4.2 nilai T = 0,5 detik dan L = 0,6 detik, maka berdasarkan persamaan  (2.2) dan 

Tabel 2.1 mengenai aturan tuning pengujian dilakukan dengan beberapa variasi parameter 

pengendalian. Parameter pengendalian dengan proportional didapatkan nilai KP dengan cara : 

Kp = T/L     

Kp = 0,5 0,6⁄               
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Kp = 0,833    

Parameter pengendalian dengan proportional dan integral didapatkan dengan cara : 

Kp = 0,9 x T/L                       Ti = L/0,3    Ki = Kp/Ti 

Kp = 0,9 x 0,5/0,6                 Ti = 0,6/0,3    Ki = 0,75/2 

Kp = 0,75                      Ti = 2    Ki = 0,375 

Setelah didapatkan nilai parameter pengendalian maka dilakukan pengujian, hasil 

pengujian dengan menggunakan beberapa parameter dapat dilihat pada Gambar 4.3. 

 

Gambar 4.3 Grafik Perbandingan Parameter Pengendalian 

Gambar 4.3 merupakan grafik hasil pengujian dengan beberapa nilai parameter 

pengendalian. Hasil yang diperoleh saat hanya menggunakan nilai Kp = 0,833 nilai error masih 

sangat besar sehingga set point  tidak dapat dicapai. Karena hasil pengendalian dengan hanya 

menggunakan kendali proportional set point tidak tercapai dan steady state error besar maka 

diperlukan tambahan pengendalian integral untuk mengurangi nilai steady state error. hasil 

pengujian dengan menggunakan pengendalian Kp = 0,75 dan Ki = 0,375. Respon sudah semakin 

baik dari pada saat pengendalian dengan hanya menggunakan nilai KP, namun masih terdapat 

steady state error sehingga set point tidak dapat tercapai dan masih ada overshoot. Pengendalian 

integral berfungsi untuk mengurangi nilai steady state error maka nilai Ki perlu ditambahkan 

lagi agar steady state error semakin kecil dan nilai Kp perlu dikurangi agar nilai overshoot 

semakin mengecil untuk itu pengendalian dilanjutkan dengan mengubah nilai Kp = 0,71, Ki = 

0,63 dan Kd = 0 sehingga didapatkan sistem terbaik dari semua percobaan parameter 

pengendalian 

Kemudian setelah mendapatkan nilai pengendalian Kp = 0,71, Ki = 0,63, dan Kd = 0 yaitu 

melakukan pengujian terhadap perangkat kran elektrik. Pengujian pergerakan kran dilakukan 

sebanyak 10 kali disetiap sudut yang diberikan dengan nilai sudut 0o, 10o, 20o, 30o, 40o, 50o, 60o, 
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70o. Kemudian nilai derajat akan diukur menggunakan busur dan dibandingkan dengan nilai 

input derajat dari smartphone. Data hasil pengukuran terdapat pada Tabel 4.6. 

Tabel 4.6 Pengukuran Sudut Sistem Close Loop 

Nilai dari 

smartphone 

Sudut real kran pada Pn MAE 

(derajat) P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 

0o 0o 2o 0o 1o 0o 0o 2o 2o 1o 0o 0,8o 

10o 10o 10o 10o 10o 10o 10o 10o 10o 10o 10o 0o 

20o 20o 20o 20o 20o 20o 20o 20o 20o 20o 20o 0o 

30o 30o 30o 30o 30o 30o 30o 30o 30o 30o 30o 0o 

40o 40o 40o 40o 40o 40o 40o 40o 40o 40o 40o 0o 

50o 50o 50o 50o 50o 50o 50o 50o 50o 50o 50o 0o 

60o 60o 61o 61o 62o 61o 62o 61o 61o 61o 62o 1,2o 

70o 68o 68o 69o 68o 70o 69o 69o 69o 68o 69o 1,3o 

Rata-rata MAE 0,4125 o 

Keterangan : Pn adalah percobaan ke n 

Tabel 4.7 Karakteristik Respon Sistem Close Loop 
Set point 

(derajat) 

Settling time 

(detik) 

Rise time 

(detik) 

Maximum 

overshoot 

0 2,7 2,7 0% 

10 23,7 17,5 8% 

20 7,8 3,1 10,5% 

30 8,85 3,1 8,667% 

40 11,2 4 5,75% 

50 8,65 3,95 1,8% 

60 7,1 2,9 3,5% 

70 5,25 5,25 0% 

Rata-rata 9,4 5,31 4,77% 

Tabel 4.7 merupakan nilai karakteristik respon dari pengujian sistem close loop.  Jika 

dibandingkan dengan karakteristik respon open loop nilai settling time dan rise time pada sistem 

close loop semakin besar karena pada sistem close loop hasil pergerakan dari aktuator akan 
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dibaca dan diproses kembali untuk menentukan nilai pengendalian agar set point yang 

diinginkan dapat tercapai. 

Grafik dari pengujian menggunakan sistem close loop dapat dilihat pada Gambar 4.4. 

 

Gambar 4.4 Grafik Pengujian Sistem Close Loop 
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Pengujian full open full close dilakukan dengan memberi nilai dari minimal menuju nilai 

maksimal dari set point begitupun sebaliknya. Pengujian ini dilakukan pada sistem close loop. 

Hasil yang diperoleh berupa nilai derajat akhir dari respon motor servo, settling time, dan rise 

time. Data hasil percobaan terdapat pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9. 

Tabel 4.8 Close Loop Full Open 70 Derajat 

Full open 70 derajat 

Percobaan  

ke 

Settling time 

(detik) 

Rise time 

(detik) 

Sudut real 

(derajat) 

MAE 

(derajat) 

MAE 

(%) 

P1 8 8 68 2 2,85% 

P2 8 7 68 2 2,85% 

P3 8 7 68 2 2,85% 

P4 10 10 68 2 2,85% 

P5 10 8 69 1 1,42% 

P6 14 7 69 1 1,42% 

P7 10 8 69 1 1,42% 

P8 9 8 68 2 2,85% 

P9 11 7 68 2 2,85% 

P10 9 7 69 1 1,42% 

Rata-rata 9,7 7,7 68,4 1,6 2,28% 

Tabel 4.8 merupakan hasil pengujian full open 70 derajat pada sistem close loop. 

Tabel 4.9 Close Loop Full Close 0 Derajat 

Full close 0 derajat 

Percobaan 

 ke 

Settling time 

(detik) 

Rise time 

(detik) 

Sudut real 

(derajat) 

MAE 

(derajat) 

MAE 

(%) 

P1 8 6 2 2 2,85% 

P2 7 7 2 2 2,85% 

P3 7 4 2 2 2,85% 

P4 8 6 2 2 2,85% 

P5 8 6 3 3 4,28% 

P6 7 7 2 2 2,85% 

P7 2 2 1 1 1,42% 

P8 2 2 0 0 0% 

P9 8 6 2 2 2,85% 

P10 2 2 0 0 0% 

Rata-rata 5,9 4,8 1,6 1,6 2,28% 

Tabel 4.9 merupakan hasil pengujian full close 0 derajat dengan menggunakan sistem 

close loop. Dari hasil pengujian pada Tabel 4.8 dan Tabel 4.9 nilai settling time dan rise time 

lebih besar dari pada saat menggunakan sistem open loop namun untuk error nilainya semakin 

kecil dengan nilai MAE 1,6 derajat, sehingga putaran kran semakin mendekati set point. 

Pengujian full open full close dilakukan dengan nilai awal 0o kemudian diberi nilai 70o untuk full 

open, selanjutnya diberi nilai 0o untuk full close. 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengujian dan analisis kran elektrik berbasis aplikasi android ini didapatkan 

kesimpulan sebagai berikut :  

1. Pengujian dengan sistem open loop didapatkan nilai MAE sebesar 6,5625 derajat, settling 

time 1,1 detik, rise time 1,1 detik, dan maximum overshoot 0%. 

2. Pengujian dengan sistem close loop didapatkan nilai MAE  sebesar 0,4125 derajat, settling 

time 9,4 detik, rise time 5,31 detik, dan maximum overshoot 4,77%. 

3. Dari pengujian yang telah dilakukan didapatkan nilai pengendalian terbaik adalah Kp = 

0,71, Ki = 0,63, dan Kd = 0. 

4. Jangkauan kerja maksimal dari bluetooth HC-05 adalah 20 meter. 

5. Nilai error terbesar pada saat pemberian set point untuk terbuka penuh dan tertutup penuh 

karena beban putaran semakin berat sehingga motor servo tidak dapat mencapai set point. 

5.2 Saran 

Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan alat ini dapat dikembangkan dengan saran 

sebagai berikut : 

1. Motor servo yang digunakan sebaiknya diganti dengan motor servo yang memiliki torsi 

yang lebih besar sehingga tingkat akurasinya semakin tinggi. 

2. Gear yang digunakan sebaiknya memiliki terpasang dengan rapi sehingga setiap 

pergerakan dapat mempengaruhi pergerakan gear yang lain 
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