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Abstrak— Perancangan menggunakan sistem wireless 

control akan mempermudah orang – orang dalam mengatur 

suatu alat eletronik tanpa harus berpindah tempat. Pada 

penelitian ini dirancang sebuah proses pemanas udara 

menggunakan PID pada software LabVIEW 2015 dan MyRIO 

sebagai controller wireless, sehingga dapat mengatur 

temperatur panas dan menampilkan proses pemanas berupa 

data dan grafik. Jarak yang digunakan yaitu 5 meter, 10 meter, 

15 meter, dan 20 meter untuk mengetahui delay yang terjadi 

pada percobaan ini. Delay dapat terlihat pada sistem 

monitoring wireless dan delay mulai terlihat pada jarak 15 

meter sampai 20 meter. Namun tidak berpengaruh pada kerja 

sebuah plant. Kemudian data dashboard digunakan sebagai 

monitoring wireless dan control wireless sehingga dalam 

menjalankan sebuah plant dapat dilakukan dengan 

menggunakan 1 atau lebih device. Pada data dashboard, delay 

selalu terjadi dalam kondisi jarak berapapun. Hal ini terjadi 

karena versi aplikasi yang belum ada pembaharuan. 
Kata kumci—pemanas udara;pid;myrio;data dashboard 

I. PENDAHULUAN 

Pada zaman sekarang wireless control digunakan 

sebagai sarana pengendalian yang sangat membantu dalam 

mempermudah orang – orang mengatur suatu alat eletronik 

tanpa harus berpindah tempat. Pada penelitian ini dirancang 

sebuah proses pemanas udara menggunakan PID pada 

LabVIEW dan MyRIO sebagai controller, sehingga dapat 

mengatur temperatur panas dan menampilkan proses pemanas 

berupa data dan grafik. 

Pemanas yang digunakan di laboratorium kendali dan 

automasi Teknik elektro UII menggunakan local control dan 

local monitoring yang masih terhubung secara wired atau 

terhubung dengan kabel menggunakan DAQ 6009 sebagai 

controller. Monitoring dan control pada plant dapat dilakukan 

secara wireless dengan mengubah DAQ 6009 menjadi 

MyRIO. Sehingga pengendalian dapat dilakukan dengan jarak 

yang jauh dari plant yang akan dikendalikan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pengendalian menggunakan PID telah dilakukan 

sebelumnya, namun dari pengendalian PID sebelumnya 

dilakukan secara local[1][2]. Penelitian lain yang berkaitan 

dengan jarak masih menggunakan bluetooth sehingga jarak 

dalam monitoring belum terlalu jauh dan penulis menyarankan 

menggunakan penguat sinyal bukan wifi[3][4][5]. 

A. Wireless Monitoring 

Wireless adalah suatu sustem untuk menghubungkan 

suatu perangkat ke perangkat lain tanpa menggunakan 

kabel sehingga untuk memantau suatu plant dari jarak yang 

cukup jauh. Sehingga plant dapat dipantau dan 

dikendalikan dengan jarak yang sangat jauh menggunakan 

wireless monitoring. 

Pada penelitian ini digunakan wifi IEEE 802.11 

sebagai wireless monitoring dan control. 

B. PID ( Proporsional Integral Derivative ) Controller 

Pengendalian ini menggunakan sistem closed loop 

yang mana input akan dibandingkan dengan nilai error dari 

sensor sehingga dapat menghasilkan suatu output yang 

diinginkan sesuai dengan input yang dimasukkan. 

Proportional digunakan sebagai penguat tanpa 

memberikan efek dinamika kepada kinerja kontroler. 

Integral digunakan untuk menghasilkan respon sistem pada 

steady state error = 0. Derivatif biasanya digunakan untuk 

menstabilkan suatu respon agar respon tidal berosilasi dan 

mengurangi overshoot pada response  suatu sistem. 

 

Gambar 1. PID controller 

Dari gambar 3 didapat persamaan PID controller 

sebagai berikut : 
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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. 

C. Step Response 

Perancangan software pada step response. Pada step 

response terdapat nilai – nilai untuk mengetahui nilai 

overshoot, settling time, peak time, peak response, dan rise 

time. 

 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
 

 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
 

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%) 

 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
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III. METODE PENELITIAN 

 Sistem monitoring dan pengendalian air heater dilakukan 
secara real time dengan MyRIO sebagai controller dan 
menggunakan Bahasa pemrograman LabVIEW. Pada sistem 
ini program tertanam pada MyRIO sehingga saat komunikasi 
antara computer dengan MyRIO terputus sistem akan terus 
berjalan.  

 

Gambar 2. Blok diagram monitoring dan control wireless menggunakan 
MyRIO 

 Air heater menyala untuk memanaskan suatu ruangan 
kemudian sensor LM35 mendeteksi suhu panas yang ada pada 
air heater kemudian diolah oleh MyRIO. Kemudian MyRIO 
mengirim data suhu ke PC untuk menampilkan suhu terukur 
secara wireless. Jika suhu udara telah melewati setpoint yang 
telah ditetapkan maka MyRIO mengatur plant untuk 
mengurangi suhu udara pada air heater menggunakan 
pengendalian PID. PC dan smartphone bertugas sebagai 
monitoring proses PID pada air heater. 

 

Gambar 3. Diagram blok sistem kalang tertutup 

 Sistem yang akan dirancang berupa sistem closed loop. 
Dengan menggunakan air heater sebagai plant dapat diketahui 
bahwa masukkan yang digunakan berupa temperatur yang 
dikeluarkan air heater. Temperatur yang keluar dari air heater 
ini yang akan dibandingkan dengan setpoint. 

 Pada penelitian ini menggunakan beberapa alat dan bahan 
yaitu PC yang berisi Software LabVIEW 2015 sebagai 
monitoring, MyRIO sebagai kontroler, air heater sebagai plant 
yang  akan dikendalikan, dan sensor LM35 untuk mendeteksi 
suhu keluaran pada air heater. 

 

Gambar 4. Diagram perangkat keras 
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 Selanjutnya dirancang diagram blok pada LabVIEW. Pada 

penelitian ini dirancang diagram blok menggunakan sistem 

closed loop pada plant air heater. 

 

Gambar 5. Diagram blok pada wireless monitoring and control 

 Program 1 adalah program yang digunakan untuk mereset 

seluruh program saat program mulai dijalankan. Program 2 

adalah program yang digunakan agar plant bekerja secara 

otomatis dengan menggunakan PID controller secara wireless. 

Program 3 adalah step response yang digunakan untuk 

mengetahui nilai dari maximum overshoot, peak time, peak 

response, dan rise time pada suatu response. Flat Squence 

digunakan agar program berjalan sesuai dengan urutan dimulai 

dari program 1 > program 2 > program 3. Jadi, saat program 

dijalankan maka seluruh program akan ter-reset menjadi 0 

kemudian plant berjalan sampai mencapai setpoint yang telah 

ditentukan kemudian dengan menekan tombol stop maka akan 

menampilkan nilai – nilai yang ada pada program 3. 

 Selanjutnya untuk lebih mempermudah wireless 

monitoring and control dirancang Data Dashboard. 

 

 

Gambar 6. Variabel pada library untuk menghubungkan ke data dashboard 

 Beberapa variabel yang akan ditampilkan pada data 

dashboard agar dapat mengendalikan dan memantau plant 

menggunakan smartphone. Kemudian variabel tersebut 

dimasukkan ke diagram blok. 

 

Gambar 7. Case structure untuk memilih control system 

 Case structure digunakan untuk pengendalian variabel 

setpoint yang semula dikendalikan melalui PC dirubah 

menjadi smartphone dan sebaliknya. Variabel grafik 

dihubungkan ke output pada sistem agar output pada plant 

dapat ditampilkan pada smartphone sehingga pada 

smartphone akan tertampil pada data dashboard. 

 

Gambar 8. Tampilan sistem menggunakan data dashboard 

Dengan menggunakan data dashboard ini, pengguna 

dapat melihat pergerakan response suatu temperatur dan dapat 

memberi masukan pada setpoint menggunakan smartphone 

dengan cara mengaktifkan enable yang ada pada aplikasi yang 

menandakan bahwa kendali pada plant diambil alih oleh data 

dashboard yang sebelumnya dikendalikan oleh PC. 

IV. HASIL DAN ANALISIS 

Hasil dilakukan dengan berbagai pengujian pada alat. 

Pengujian yang pertama dilakukan secara local dengan 

menggunakan open loop dan closed loop system. Pada 

pengujian open loop 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. 

 

Gambar 9. Response temperatur pada tegangan 5 volt 

Gambar 5 menunjukkan bahwa pada saat masukkan 

2 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. 

Berbeda dengan pengujian yang menggunakan closed 

loop, Pada pengujian menggunakan sistem closed loop 

menggunakan PID controller sehingga untuk mengatur 

temperatur yang diinginkan menggunakan setpoint. 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 10. Respon PID 

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. 

Kemudian seteleh melakukan pengujian secara local, 

dilakukan pengujian 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. 

 

Gambar 11. Pengujian pada jarak 5 meter 

 

Gambar 12. Pengujian pada jarak 10 meter 

 

Gambar 13. Pengujian pada jarak 15 meter 



 

Gambar 14. Pengujian pada jarak 20 meter 

Pada gambar diatas 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. 

Pada perbedaan jarak ini tidak ada perbedaan waktu 

tunda yang terlalu signifikan. 

Tabel 1. Hasil pengukuran temperatur dengan perbedaan jarak 

Step Response 
Jarak Pengujian 

5 Meter 10 Meter 15 Meter 20 Meter 

Overshoot 0.02% 0.09% 0.00% 7.82% 

Settling Time 59.2 101.2 95.5 77.7 

Peak Time 296.4 291.9 253.4 240 

Peak Response 50.0102 50.0457 49.8683 53.9117 

Rising Time 262.7 243.6 218 207.1 

Dapat dilihat bahwa jarak tidak mempengaruhi delay 

pada suatu 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 itu sendiri. 

Dapat dilihat pada peak time, pada pengujian 5 meter peak time 

berada pada 296.4 detik sedangkan pada jarak 20 meter peak 

time berada pada 240 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. 

Pengujian terakhir yaitu pengujian alat menggunakan 

data dashboard. 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. 

 

Gambar 15. Tampilan data dashboard sebagai monitoring dan control 

Berdasarkan gambar diatas, 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. Kekurangan 

lainnya adalah delay yang terjadi pada data dashboard. Jika 

pada komputer, delay dapat terlihat saat jarak monitoring 

mencapai 15 sampai 20 meter sedangkan pada data 

dashboard, delay selalu terjadi pada jarak berapapun. Hal ini 

dikarenakan aplikasi yang ada saat ini masih menggunakan 

versi lama sehingga belum ada pembaharuan pada delay. 

V. KESIMPULAN  

Berdasarkan beberapa percobaan yang telah dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa sistem monitoring secara local 

berbeda dengan monitoring wireless. Perbedaannya adalah 

delay yang terjadi. Ada beberapa delay yang terjadi pada 

monitoring wireless dan delay ini terjadi pada jarak tertentu. 

Pada percobaan ini delay mulai muncul pada saat jarak 

mencapai 15 meter dalam kondisi terdapat halangan. Namun 

delay yang terjadi pada monitoring wireless tidak berpengaruh 

pada control wireless. Hal ini dikarenakan wifi yang digunakan 

pada control wireless hanya untuk mengirim data yaitu berupa 

set point sehingga pada saat plant bekerja, wifi tidak berperan 

dalam bekerjanya plant tersebut. 

Pada percobaan data dashboard, plant dapat 

dikendalikan dengan menekan tombol switch. Namun dengan 



menggunakan data dashboard, informasi data yang didapat 

sangat kurang karena terbatasnya data yang tertampil pada 

chart dan delay yang selalu ada pada saat monitoring sehingga 

response pada plant tidak sama dengan response pada data 

dashboard. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

[1] S. Bahri, H. Muchtar, and E. Dermawan, “Prototipe 

Sistem Kendali PID dan Monitoring Temperatur 

Berbasis LabVIEW,” in Seminar Nasional Sains dan 

Teknologi, 2014, no. November, pp. 1–5. 

[2] I. A. B. Andhika, “Monitoring Suhu Pemanas Portable 

Berbasis Arduino Yang Terintegrasi Dengan 

Android,” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 

2017. 

[3] A. Wisnu, W. Nugraha, I. Rosyadi, F. Surya, and T. 

Nugroho, “Desain Sistem Monitoring Sistem 

Photovoltaic Berbasis Internet of Things ( IoT ),” vol. 

5, no. 4, pp. 328–333, 2016. 

[4] H. Susanto, R. Pramana, and M. Mujahidin, 

“Perancangan Sistem Telemetri Wireless untuk 

Mengukur Suhu dan Kelembaban Berbasis Arduino 

Uno R3 ATmega328P dan XBEE PRO.” 

[5] E. T. Setiawan, “Pengendalian Lampu Berbasis 

Mikrokontroler Arduino Menggunakan Smartphone 

android,” pp. 1–8. 

 

 


