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BAB 4  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Pengujian air heater secara local  

Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan kontroler yang dihubungkan ke PC 

menggunakan kabel sehingga tidak wireless. Kontroler yang digunakan adalah MyRIO yang 

dihubungkan ke PC menggunakan kabel. Pengujian pertama menggunakan sistem open loop. 

Pengujian kedua menggunakan sistem closed loop menggunakan PID controller. 

4.1.1 Pengujian open loop 

Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan tegangan dari 0 volt sampai 5 volt. Awalnya 

tegangan dimasukkan 0 volt kemudian diamati berapa temperatur yang akan terbaca sampai steady 

state kemudian jika telah mencapai steady state tegangan dinaikkan kembali sampai steady state 

seperti pada percobaan pertama. Percobaan ini dilakukan sampai pada tegangan input 5 volt. Salah 

satu gambar response ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

 

Gambar 4.1 Response temperatur pada tegangan 5 volt 

Berdasarkan pada Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa pada saat masukkan 5 volt, temperatur 

yang terbaca mencapai 65,0132˚C. Sistem ini tidak cocok jika digunakan untuk pemanas udara 

karena dalam menentukan temperatur perlu dilakukan secara manual sehingga membuatnya tidak 

efisien terhadap waktu.  



14 

 

4.1.2 Pengujian closed loop 

Pada pengujian ini menggunakan sistem closed loop menggunakan PID controller 

sehingga untuk mengatur temperatur yang diinginkan menggunakan setpoint. Saat temperature 

mencapai setpoint maka response akan steady state dan mengikuti setpoint. Namun pada pengujian 

ini hasil keluaran temperatur tidak selalu sesuai dengan setpoint. Hal ini dikarenakan sifat dari 

temperatur yang selalu berubah ubah. Untuk mendapatkan temperatur yang sesuai dengan setpoint, 

dilakukan perubahan pada nilai P, I, dan D. Perubahan nilai P, I, dan D dilakukan sampai 

mendapatkan hasil yang diinginkan yaitu response mencapai setpoint dan dalam keadaan steady 

state dengan overshoot yang kecil. Gambar response PID dapat ditunjukkan pada Gambar 4.2. 

 

Gambar 4.2 PID Response 

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa setpoint adalah 50˚C, kemudian dengan temperatur awal adalah 

30˚C. Dapat dilihat, response melewati setpoint sehingga menghasilkan overshoot. Namun nilai 

overshoot kecil. Kemudian setelah terjadi overshoot, response dalam keadaan steady state. Jadi,  

dengan menggunakan sistem closed loop ini dapat mempermudah dalam mengatur temperatur 

secara otomatis. 
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4.2 Pengujian dengan sistem closed loop secara wireless 

Pengujian ini dilakukan dengan menjalankan plant menggunakan wifi MyRIO dengan 

perbedaan jarak yaitu 5 meter, 10 meter, 15 meter, dan 20 meter dengan set point yang sama yaitu 

50˚C. Tujuannya adalah untuk mengetahui delay yang terjadi pada temperatur saat mencapai 

steady state. Hasil dari pengukuran suhu dapat dilihat pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 4.3 Pengujian pada jarak 5 meter 

 

Gambar 4.4 Pengujian pada jarak 10 meter 
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Gambar 4.5 Pengujian pada jarak 15 meter 

 

Gambar 4.6 Pengujian pada jarak 20 meter 

Berdasarkan Gambar 4.3, Gambar 4.4, Gambar 4.5, dan Gambar 4.6 hasil dari 

pengendalian temperatur pada air heater sudah baik. Response mampu mencapai setpoint dan 

menghasilkan overshoot yang kecil kemudian menuju kondisi steady state dan mampu 

mempertahankannya. 
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Pada perbedaan jarak ini tidak ada perbedaan waktu tunda yang terlalu signifikan. Hasil 

pengukuran temperatur juga dapat dilihat pada Tabel 4.1 berikut. 

Tabel 4.1 Hasil pengukuran temperatur dengan perbedaan jarak 

Step Response 
Jarak Pengujian 

5 Meter 10 Meter 15 Meter 20 Meter 

Overshoot 1,58% 2,01% 1,16% 1,23% 

Settling Time 57,2 detik 85,3 detik 58,9 detik 59,7 detik 

Peak Time 96,7 detik 85,3 detik 97,8 detik 78,7 detik 

Peak Response 50,7905˚C 51,0033 ˚C 50,5777 ˚C 50,6132 ˚C 

Rising Time 29,3 detik 27,6 detik 28,5 detik 32,6 detik 

 

Berdasarkan pada Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa jarak tidak mempengaruhi delay pada 

response. Hal ini dikarenakan wifi pada MyRIO hanya digunakan untuk mengirim data berupa 

input pada setpoint sehingga plant bekerja tergantung pada setpoint yang diberikan bukan pada 

kekuatan pada sinyal wifi. Dapat dilihat pada peak time, pada pengujian 5 meter peak time berada 

pada 96,7 detik sedangkan pada jarak 20 meter peak time berada pada 78,7 detik sehingga tidak 

terjadi delay walaupun berbeda jarak. Namun delay terlihat pada saat monitoring pada jarak 15 

meter atau 20 meter. Pada jarak tersebut response pada monitoring tidak sesuai pada plant tetapi 

pada hasil akhirnya akan sama. 

4.3 Pengujian menggunakan Data Dashboard 

Pengujian VI pada LabVIEW tidak hanya bisa dilakukan pada PC tetapi juga pada 

smartphone. Pengujian data dashboard dilakukan untuk melihat apakah data dapat dikirim atau 

diterima menggunakan smartphone seperti pada komputer. Dengan menggunakan data 

dashboard, set point dapat diatur seperti halnya mengatur set point pada komputer. Berikut adalah 

tampilan data dashboard saat digunakan sebagai monitoring wireless dan control wireless. 
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Gambar 4.7 Tampilan data dashboard sebagai wireless monitoring dan wireless control 

 

Berdasarkan Gambar 4.7 set point diatur 50˚C kemudian pada chart menunjukkan response 

mengikuti setpoint dengan baik namun kekurangan pada data dashboard  adalah terbatasnya data 

yang tertampil pada chart sehingga tidak bisa mengetahui step response yang terjadi. data yang 

bisa tertampil pada data dashboard hanya maksimal 500 data. Jika data yang ingin ditampilkan lebih 

dari itu, maka data dashboard akan menghapus data yang sebelumnya. 

 

 


