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BAB 2  

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Studi Literatur 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Saeful Bahri tentang pembuatan prototipe 

kendali PID dan monitoring temperature berbasis LabVIEW didapatkan hasil pengendalian 

otomatis PID untuk mengatur suhu udara pada pemanas. Sistem tanpa PID membutuhkan waktu 

yang lebih lama dibandingkan dengan menggunakan PID. Akan tetapi sistem PID ini masih 

dikendalikan secara local sehingga diterapkan pada pengering pakaian masih belum efisien [2]. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Ichsan Adist Bima Andhika tentang monitoring suhu 

pemanas portable berbasis Arduino yang terintegrasi dengan android. Didapatkan hasil bahwa 

monitoring suhu menggunakan wireless via bluetooth bekerja dengan baik, namun jarak wireless  

menggunakan bluetooth masih terbatas, yaitu jarak maksimal adalah 10 meter [3]. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh A. Sumarudin, Mohammad Yani, Willy Permana Putra, 

Faisal Amri, dan Paskal tentang sistem pemantauan dan peringatan dini potensi banjir sungai 

cimanuk berbasis IoT. Didapatkan hasil bahwa wireless yang digunakan menggunakan modul 

GSM/GPRS SIM900 melalui internet ke server sebagai monitoring menggunakan web yang ada 

pada server [4]. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Heri Susanto, Rozeff Pramana, dan Muhammad 

Mujahiddin tentang perancangan sistem telemetri wireless untuk mengukur suhu dan kelembaban 

berbasis Arduino Uno R3 ATMEGA 328P dan XBEE PRO didapatkan hasil jarak data yang 

dikirimkan pada saat di dalam ruangan adalah 30 meter. Hal ini dikarenakan terhalang dinding 

ruangan. Saat diuji pada luar ruangan dapat menjangkau sampai 550 m tanpa terhalang kendaraan 

dan 300 m dengan terhalang kendaraan [1]. 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Evan Taruna Setiawan tentang pengendalian lampu 

rumah berbasis mikrokontroler Arduino menggunakan smartphone android. Didapatkan hasil 

bahwa pengendalian lampu menggunakan smartphone android menggunakan wireless bluetooth 

sehingga jarak yang terbatas. Kemudian bagian saran penulis menyarankan menggunakan penguat 

sinyal bukan mengganti bluetooth dengan wifi [5]. 
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Penelitian lain yang dilakukan oleh D.D. Chaudary dan teman – teman tentang 

pengaplikasian wireless sensor network pada rumah kaca didapatkan hasil bahwa dengan 

pemantauan lingkungan secara otomatis dan pengendalian parameter rumah kaca menggunakan 

precision agriculture (PA) dapat mengurangi kerugian finansial karena dapat memprediksi cuaca 

dan irigasi pada rumah kaca. [6] 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Raja Vara Prasad dan teman – teman tentang sistem 

wireless monitoring polusi udara secara real time. Didapatkan hasil bahwa penulis menggunakan 

wireless sensor network  secara real time  untuk pemantauan polusi udara yaitu CO2, NO2, CO, 

dan O2. Penelitian ini dilakukan dengan kondisi fisik yang berbeda beda. [7] 

Penelitian lain yang dilakukan oleh Alf Helge More dan Steven Keeping tentang Bluetooth 

Low Energy : Wireless Connectivity for Medical Monitoring. Didapatkan hasil bahwa Bluetooth 

berenergi rendah akan menghubungkan sensor nirkabel melalui sinyal radio ke 70% dari ponsel 

dan komputer. Dengan memanfaatkan infrastuktur siap pakai untuk transmisi data maka akan 

dapat membantu dokter mengelola penyakit seperti diabetes dengan lebih baik. [8] 

2.2 Wireless Monitoring 

Wireless adalah suatu sistem untuk menghubungkan suatu perangkat ke perangkat lain tanpa 

menggunakan kabel sehingga dapat digunakan untuk memantau suatu plant dari jarak yang jauh. 

Pada umumnya wireless digunakan pada suatu plant dalam skala industri. Hal ini dikarenakan di 

industri plant tidak dapat dijangkau langsung karena suatu hal. Salah satunya suhu yang sangat 

tinggi. Dengan menggunakan wireless monitoring, pengguna dapat memantau suatu plant yang 

sedang berjalan dengan jarak yang sangat jauh. Sehingga dapat memperkecil kemungkinan 

kecelakaan kerja. 

 Tabel 2.1 Protokol wifi IEEE 802.11 [9] 

 

Standard 
Frequency 

Band 
Bandwidth Modulation Scheme 

Channel 
Arch. 

Maximum 
Data Rate 

Range 
Max. 

Transmit 
Power 

802.11 2,4 GHz 20 MHz BPSK to 256-QAM DSSS, FHSS 2 Mbps 20 m 100 mW 

b 2,4 GHz 21 MHz BPSK to 256-QAM CCK, DSSS 11 Mbps 35 m  100 mW 

a 5 GHz 22 MHz BPSK to 256-QAM OFDM 54 Mbps 35 m  100 mW 

g 2,4 GHz 23 MHz BPSK to 256-QAM DSSS, OFDM 54 Mbps 70 m 100 mW 

n 
2,4 GHz; 5 

GHz 
24 MHz and 

40 MHz 
BPSK to 256-QAM OFDM 600 Mbps 70 m 100 mW 

ac 5 GHz 
20, 40, 80, 

80+80 = 160 
MHz 

BPSK to 256-QAM OFDM 6,92 Gbps 35 m  160 mW 

ad 60 GHz 2,16 GHz BPSK to 64-QAM SC, OFDM 6,76 Gbps 10 m 10 mW 
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Dapat dilihat pada tabel 2.1 penelitian ini menggunakan wifi IEEE 802.11 sebagai wireless 

monitoring dan control. Spesifikasi dari wifi 802.11 dari masa ke masa berdasarkan standard wifi. 

Dapat dilihat bahwa wifi 802.11 merupakan wifi dengan  jarak jangkauan terdekat yaitu 20 meter 

sedangkan wifi 802.11 ah merupakan wifi dengan jarak jangkauan terjauh yaitu 1 km. 

2.3 PID ( Proportional Integral Derivative ) Controller 

Pengontrol PID merupakan satu-satunya jenis pengontrol yang paling banyak 

diaplikasikan pada sistem pengontrolan variabel proses di industri. Pengendalian ini menggunakan 

sistem closed loop yangmana input akan dibandingkan dengan nilai eror dari sensor sehingga dapat 

menghasilkan suatu output yang diinginkan sesuai dengan input yang dimasukkan. Dengan 

merubah nilai pada P, I, dan D untuk mendapatkan response yang baik. 

 Proportional digunakan sebagai penguat saja tanpa memberikan efek dinamika kepada 

kinerja kontroler. Jika nilai proportional dinaikkan maka rise time akan berkurang dan sebaliknya. 

Response akan berosilasi juka nilai proporsional dinaikkan secara berlebih. Karena sistem bekerja 

tidak stabil. Integral digunakan untuk menghasilkan responn sistem pada steady state error = 0. 

Keluaran integral membutuhkan selang waktu tertentu sehingga dapat memperlambat respon. 

Derivatif biasanya digunakan untuk menstabilkan suatu respon agar respon tidak berosilasi dan 

mengurangi overshoot pada response suatu sistem. 

PID digunakan untuk mengendalikan air heater agar keluaran sesuai dengan setpoint yang 

diberikan. Dengan merubah nilai P, I, dan D agar response mencapai steady state dan didapat nilai 

step response untuk mengetahui nilai overshoot, nilai peak time, nilai peak response, dan nilai rise 

time pada response. PID controller dapat dilihat pada Gambar 3.4 berikut. 

 

Gambar 2.1 PID controller [10] 

Dari Gambar 2.1 didapat persamaan PID controller sebagai berikut : 
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𝑚𝑣(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝑑

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0

) 
(2.1) 

 

Dengan nilai : 

mv(t) : Output dari pengendalian PID atau manipulated variable 

Kp  : Konstanta Proporsional 

 Ti  : Konstanta Integral 

 Td  : Konstanta Derivatif 

 e(t) : error (selisih antara setpoint dengan level aktual) 

 

Terdapat 3 variabel pengendali yaitu P, I, dan D. Proportional memberikan input 

proporsional untuk sistem kendali dengan error.  Integral adalah penjumlahan dari error 

sebelumnya. Proses penjumlahan error akan berlangsung sampai nilai dari output sistem sama 

dengan nilai referensi yang diinginkan dan hasil ini dalam keadaan stationary error ketika nilai 

referensi stabil. Derivatif adalah nilai dari tingkat perubahan error. Control ini akan meningkatkan 

respon sistem. 

2.4 Step Response 

Step response dapat digunakan sebagai pengukuran terhadap response pada pengukuran 

suatu plant. Pada step response terdapat beberapa karateristik yaitu overshoot, settling time, peak 

time, peak response, dan rise time. Karateristik step response dapat dilihat pada Gambar 2.2 

berikut. 

 

Gambar 2.2 Karateristik step response [11] 
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 Pada Gambar 2.2 nilai overshoot didapat dari perbandingan antara nilai maksimum respon 

yang melampaui nilai steady state kemudian dibandingkan dengan nilai steady state. 

Mp = e −  
𝜋𝜁

√1 − 𝜁2
 

(2.2) 

 

   

Peak time adalah waktu yang diperlukan response mulai dari t = 0 mencapai puncak 

pertama overshoot. Peak time dapat dinyatakan pada persamaan berikut : 

tp =  
1

𝜔𝑛√1 −  𝜁2
 

(2.3) 

Peak response adalah nilai tertinggi dari response dalam mencapai overshoot. 

Settling time adalah waktu yang menyatakan response telah mencapai 5%, 2%, atau 0.5% 

dari keadaan steady state, dinyatakan dalam persamaan berikut : 

                                     

                                               𝑡𝑠 = 4 T =
4

𝜁𝜔𝑛
(2%),  𝑡𝑠(3 T) =

3

𝜁𝜔𝑛
(5%) (2.4) 

Rise time adalah waktu yang diukur dari t = 0 sampai response memotong sumbu steady 

state yang pertama. Besarnya nilai rise time dapat dinyatakan dalam persamaan berikut ini : 

𝑡𝑟 =
1

𝜔𝑛√1 − 𝜁2
(1 − 𝑡𝑎𝑛

√1 − 𝜁2

𝜁
) 

(2.5) 

 

 

 

 

 

 

 

 


