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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Prisip Pengendalian Proses 

Ada 3 parameter yang harus diperhatikan sebagai tinjauan pada suatu  

sistem pengendali proses yaitu :  

1.  cara kerja pengendali  

2.  keterbatasan manusia dalam mengendali proses  

3.  peran instrumentasi dalam membantu manusia mengendalikan proses  

Empat langkah yang harus dikerjakan operator yaitu mangukur, 

membandingkan, menghitung, mengkoreksi. Pada waktu operator mengamati 

ketinggian level, yang dikerjakan sebenarnya adalah mengukur process variable 

(besaran parameter proses yang dikendalikan ).  

Contohnya proses pengendalian level didalam tangki secara manual, 

proses variabelnya adalah level. Lalu operator membandingkan apakah hasil 

pengukuran tadi disebut set point. Misalkan level tangki yang dikehendaki selalu 

40% maka set point didalam sistem pengendalian ini besarnya 40%. Perbedaan 

antara process variable dan set point disebut error. Proses variabel bisa lebih 

besar atau bisa juga lebih kecil dari pada set point. Oleh karena itu error bisa 

diartikan negative dan juga bisa positif. 

2.2 Sistem Kontrol Otomatis 

Suatu sistem kontrol otomatis dalam suatu proses kerja berfungsi 

mengendalikan proses tanpa adanya campur tangan manusia. Ada beberapa 

sistem kontrol otomatis yaitu :   
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Gambar 1. Respon stabil overdumped 

2.2.1  Open Loop  

Suatu sistem kontrol yang keluarannya tidak berpengaruh 

terhadap aksi pengontrolan. Dengan demikian pada sistem kontrol ini, 

nilai keluaranya tidak di umpan – balikkan ke parameter pengendali. 

2.2.2 Close Loop 

Suatu sistem kontrol yang sinyal keluarannya memiliki pengaruh 

langsung terhadap aksi pengendali yang dilakukan. Sinyal kesalahan 

yang merupakan selisih dari set point dan sinyal umpan balik, Lalu 

diumpankan pada komponen pengendali untuk memperkecil kesalahan 

sehingga nilai keluaran sistem semakin mendekati harga yang diinginkan.  

Keuntungannya adalah adanya pemanfaatan nilai umpan balik 

yang dapat membuat respon sistem kurang peka terhadap gangguan 

eksternal dan perubahan internal pada parameter sistem. Kerugiannya 

adalah tidak dapat mengambil aksi perbaikan terhadap  suatu gangguan 

sebelum gangguan tersebut mempengaruhi nilai prosesnya.  

2.3 Respon  

Respon dikelompokkan menjadi : 

2.3.1 Respon stabil 

a. Overdumped   =   koreksi system berjalan lambat dalam 

mencapai    set point. 

  

 

 

Gamb 
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b. Underdumped  =   koreksi system berjalan cepat dalam 

mencapai    set point. 

 
Gambar 2. Respon stabil underdumped 

2.3.2 Respon tidak stabil 

a. Substain oscillation = proses variable tidak pernah sama 

dengan set point, naik turun di sekitar set point membentuk 

amplitudo tetap. 

 

Gambar 3. Respon tidak stabil sustained oscillation 

 

b. Undumped      = proses variable berisolasi dengan 

amplitude semakin membesar, sehingga proses variable 

akan terus menjauhi set point. 
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Gambar 4. Respon tidak stabil undamped 

 

2.4 Analisa Sistem Kontrol 

Persoalan-persoalan pada kontrol sistem adalah kriteria-kriteria sistem 

yang harus harus dipenuhi untuk mendapatkan suatu sistem yang baik yaitu :  

1.  transient respon  

2.  steady state response  

3.  sensit ivity  

4.  stability  

Pencapaian komposisi terbaik dari gabungan keempat kriteria diatas, 

dilakukan dengan analisa terhadap masing-masing kriteria berdasarkan metode-

metode root locus, bode diagram, nyquist, dsb. Berdasarkan analisis kriteria yang 

diperoleh dapat ditentukan kriteria yang dapat diperoleh dapat ditentukan kriteria 

terbaik yang dikehendaki, maka perbaikan performance dapat dilakukan dengan 

dua cara yaitu kompensasi pararel dan kompensasi seri.  

Berdasarkan besarnya error, dapat ditentukan kearah mana dan 

seberapa besar koreksi bukaan valve perlu dilakukan. Bila error bernilai negative, 

maka flow harus dikurangi dengan mengurangi bukaan valve. Sebaiknya bila 

error positif maka flow harus ditambahkan dengan membuka valve.  

2.5 Aksi Pengontrolan 
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Aksi pengontrolan yang umumnya dikenal pada sistem alat kontrol terdapat 

enam jenis yaitu :  

2.5.1 Pengendali on-off (two position kontroller)  

  Karakteristik pengendali on – off ini hanya bekerja pada dua 

posisi, yaitu on dan off. Kerja pengendali on – off  banyak digunakan pada 

aksi pengontrolan yang  sederhana karena harganya murah. Karena 

sistem kerja yang digunakan adalah on – off saja, hasil output dari sistem 

pengendali ini akan menyebabkan proses variabel tidak akan konstan. 

Besar kecilnya fluktuasi process variabel ditentukan oleh titik dimana 

kontroller dalam keadaan on dan off. Pengendali dengan aksi kontrol ini 

juga menggunakan feedback.  

2.5.2 Pengendali Proporsional  

  Aksi kontrol proporsional memiliki karakteristik dimana besar 

output unit kontrol P selalu sebanding dengan besarnya input. Bentuk 

transfer function dari aksi pengendali proporsional sbb : 

  Gain kontrol proporsional  dapat berupa bilangan bulat, bilangan 

pecahan, positif atau juga negatif. Dengan syarat besarnya tetap, linier di 

semua daerah kerja dan tidak bergantung pada fungsi waktu. Pengertian 

gain disini dapat berbentuk bilangan pecahan bahkan negatif, sehingga 

nilai output dapat lebih kecil dari input bahkan negatif. Oleh karena itu, 

istilah gain jarang dipakai dan yang lazim dipakai adalah proporsional 

band. 

2.5.3 Pengendali integral  

Berfungsi untuk menghilangkan offset sebagai hasil dari reset 

yang dapat menghasilkan output walaupun tidak terdapat input, sehingga 
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dibutuhkan suatu pengendali yang dapat menghasilkan output lebih besar 

atau lebih kecil pada saat error = 0.  

2.5.4 Pengendali derivatif  

Memiliki karakteristik cenderung untuk mendahuluiatau bisa 

disebut anti pasif kontrolling. Oleh karena itu aksi kontrol ini sering 

diterapkan pada sistem yang memiliki inersia tinggi yang bersifat  lagging. 

Berikut adalah grafik dari pengontrolan derivatif :  

2.5.5 Pengendalian proporsional + integral  

  Pada pengontrolan proporsional dapat menimbulkan  offset  pada 

keluaran pengendali. Untuk proses-proses dimana  offset  tidak dapat 

ditolerir maka perlu ditambahklan aksi pengontrolan integral. Aksi kontrol 

integral dapat menghilangkan perbedaan pengukuran dan titik acuan 

yang dapat mengakibatkan keluaran pengendali berubah sampai dengan 

perubahan tersebut berharga nol.  

  Apabila sinyal pengukuran meningkat dan tekanan pada ttik acuan 

dalam keadaan tetap maka titik B akan bergerak ke kanan sehingga 

floofer akan menutupi  nozzle  dan turunnya tekanan keluaran. Tekanan 

keluaran dari  proporsional bellow mengikuti perubahan tekanan keluaran 

dengan waktu selisih yang kecil, sedangkan pada  integral bellow  akan 

mengalami perubahan yang lambat ( dengan adanya perubahan pada 

katup ).  

2.5.6 Pengendali proporsional + integral + derivatif  

  Sistem pengendali derivatif merupakan pengendali dengan proses 

umpan balik yang berlawanan dengan cara pengendali cara pengendali 

integral. Penambahan aksi derivatif pada pengendali proporsioanal + 
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integral bertujuan untuk meningkatkan kestabilan pengendalian diperoleh 

dari penurunan overshoot.  

  Jika terjadi perubahan sinyal pengukuran maka keluaran 

pengendali dengan proporsional bellow tidak terhubung langsung tetapi 

katup yang akan memperkecil aliran ke arah proporsional bellow.   

2.6 Pemakaian Instrumen 

 Penggunaan alat instrument di industri banyak digunakan untuk 

mengontrol liquid diantaranya  :  

2.6.1 Level ( permukaan zat cair ), volume zat cair dalam sebuah tangki.  

  Pengukuran dilakukan untuk dapat mengetahui volume 

permukaan zat cair dalam zat cair. Bahan yang dapat di ukur oleh sensor 

level yaitu cairan (liquid), lumpur, curah hujan, serta polusi.  

2.6.2 Flow (aliran), aliran dalam sebuah pipa.  

  Elemen proses flow merupakan salah satu jenis pengendali akhir 

yang paling umum dipakai untuk sistem pengendali proses.  

2.6.3 Pressure (tekanan), tekanan liquid dalam sebuah pipa atau vessel. 

  Prinsip kerjanya sama dengan proses flow karena sama-sama 

mengendalikan flow.  

2.4.1 Temperature (suhu), suhu pada unit – unit proses.  

  Pengukuran suhu biasanya terjadi pada suatu  unit proses yang 

memerlukan perubahan suhu, baik jenis liquid jenis maupun yang lainnya. 

Misalnya perpindahan panas yang terjadi pada sistem pengukuran suhu 

yaitu pada proses  endotermis  (suatu perolehan energi panas dari dari 

suatu media panas), Seperti yang terjadi pada heat exchanger.  

2.7 Elemen – Elemen Sistem Instrumentasi 
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Untuk Mengendalikan besaran – besaran fisis ( temperature, level, tekanan dan 

flow ), dibutuhkan beberapa komponen untuk mengukur besaran  –  besaran 

tersebut yaitu :  

2.7.1 Sensing Elemen   

 Bagian yang paling utama dari suatu sistem pengukuran, contohnya 

termokopel.  

2.7.2 Transmitter   

 Alat yang berespon terhadap variabel yang diukur dengan perantara 

sensing elemen, lalu diubaha menjadi sinyal tranmisi yang standar.  

2.7.3 Kontroller  

a.  membandingkan set point dengan measurement variabel.  

b. menghitung koreksi yang perlu dilakukan.  

c.  mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungan.  

2.7.4 Kontrol Valve  

 Kontrol valve dapat bekerja pada 2 posisi yaitu terbuka penuh atau 

tertutup penuh. Pengendalian yang menggunakan pengendali (P, PI, PD dan 

PID), kontrol valve diharapkan secara kontinyu mengendalikan nilai input 

dari suatu proses agar tetap sama dengan set point.  

2.7.5 Actuator  

 Berfungsi sebagai penggerak kontrol valve agar dapat membuka dan 

menutup. 

(Anonim, 2011) 

2.8 Pengendalian Tekanan 

2.8.1 Definisi Tekanan 
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Tekanan sebenarnya adalah pengukuran gaya yang bekerja pada 

permukaan bidang. Tekanan didefinisikan sebagai gaya per satuan luas, dan 

dapat diukur dalam unit seperti psi (pound per inci persegi), inci air, milimeter 

merkuri, pascal (Pa, atau N/m²) atau bar. Sampai pengenalan unit SI, yang 

„bar‟ cukup umum. Bar setara dengan 100.000 N/m², yang merupakan 

satuan SI untuk pengukuran. Untuk menyederhanakan unit, N/m² diadopsi 

dengan nama Pascal, disingkat Tekanan Pa cukup sering diukur dalam 

kilopascal (kPa), yang adalah 1000 pascal dan setara dengan 

0.145psi. Satuan pengukuran yang baik dalam pound per square inch (PSI) 

di British unit atau pascal (Pa) dalam metrik. 

2.8.2 Pengendalian Tekanan 

Tekanan adalah variabel proses yang sering kita jumpai untuk 

dimonitor dan dikendalikan di dalam industri minyak dan gas. Pengendalian 

tekanan dari suatu fluida proses pada beberapa tempat malah menjadi fokus 

utama dan dengan berbagai tujuan tentunya. 

Dalam suatu lup pengendalian, juga lup pengendalian tekanan, selalu 

terdiri dari 3 elemen dasar : 

•         Elemen pengukuran. Besaran variabel proses diukur dan 

ditransmisikan ke elemen pengontrol 

•         Elemen Pengontrol. Perbedaan antara variabel proses yang terukur 

(Process Variable/PV) dan variabel proses yang diinginkan (Setpoint/SP) 

dikalkulasi berdasarkan algoritma tertentu (umumnya kontrol PID). Hasilnya 

akan diteruskan berupa perintah aksi terhadap elemen pengendali akhir 

•         Elemen pengendali akhir. Perintah aksi dari elemen pengontrol akan 

dilakukan oleh elemen pengendali akhir. Control valve adalah elemen 
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pengendali akhir yang paling banyak digunakan.Meskipun terdapat tiga 

elemen dasar dalam melakukan pengendalian proses, belum tentu secara 

fisik juga terdapat tiga perangkat. 

•         Untuk kasus tekanan tinggi dan laju alir yang tinggi, biasanya 

implementasi dari pengontrolnya terdiri dari (1) elemen pengukuran adalah 

pressure transmitter (PT), (2) elemen pengontrol adalah pressure controller 

(PC), (3) dan untuk elemen pengendali akhir adalah pressure control valve 

(PCV atau PV). 

•         Untuk kasus tekanan rendah dan laju alir rendah, impelementasi 

pengontrolnya terintegrasi dalam satu perangkat yang biasa 

disebut pressure regulator. 

Dalam melakukan konversi material, sistem proses perlu memiliki 

kondisi operasi tertentu. Peran pengendalian proses pada dasarnya adalah 

usaha untuk mencapai tujuan proses agar berjalan sesuai yang diinginkan. 

Pengendalian proses adalah bagian dari pengendalian automatik yang 

diterapkan di bidang teknologi untuk menjaga kondisi operasi agar sesuai yang 

diinginkan. 

(Eka Andrians, 2014) 

2.9 Komputer 

Kata Komputer berasal dari kata bahasa Yunani "Computare" yang berarti 

memperhitungkan atau menggabungkan bersama-sama. Kata com berarti 

menggabungkan dalam pikiran atau secara mental, sedangkan putare berarti 

memikirkan perhitungan atau penggabungan. Dalam bahasa Inggris: "To 

Compute" yang artinya menghitung. Menurut Barnhart Concise Dictionary of 

Etymology yaitu kata computer sebagai kata untuk “orang yang menghitung” 
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yang digunakan dalam bahasa inggris pada tahun 1646. Kemudian pada tahun 

1897 kata computer sebagai kata untuk ”alat hitung mekanis”. Dan secara umum 

definisi komputer pernah dipakai untuk mendefinisikan dengan menggunakan 

atau tidak menggunakan alat bantu yang melakukan perhitungan aritmatika. 

Pada perang dunia ke ll, kata komputer sendiri dipakai oleh para pekerja wanita 

Inggris dan Amerika Serikat untuk menghitung jalan altileri perang menggunakan 

mesin hitung. Ada sebuah desain mesin hitung pertama kali yang disebut dengan 

mesin analitikal yang didesain oleh Charles Babbage. Dan ada juga slide rule 

yang merupakan alat mesin sederhana yang bisa dikatakan sebagai komputer. 

Definisi komputer secara luas adalah sistem pengolah informasi atau 

yang mengolah informasi. Ada juga pengertian yang lainnya tentang komputer 

yang dipakai selama bertahun-tahun, dan ada juga beberapa kata yang 

mengandung arti komputer. Sehingga dalam pengertiannya terdapat pula seperti 

jenis kalkulator mekanik mulai dariabakus dan seterusnya, slide rule dan semua 

komputer elektronik yang kontemporer. Jadi Komputer juga dapat diartikan 

sebagai “suatu perangkat elektronik atau sekumpulan perangkat elektronik yang 

bekerja secara otomatis, terintegrasi dan terkoordinasi yang dapat melakukan 

tugas-tugas tertentu (misalnya menerima, menyimpan, mengolah dan 

menyajikan Data), dikendalikan serta dikontrol oleh instruksi atau program yang 

tersimpan di dalamnya (mesin)”.  

Menurut pengertian di atas, Komputer terdiri dari sekumpulan perangkat 

serta instruksi atau program yang dalam kenyataannya satu sama lain tidak bisa 

dipisahkan, baik di antara perangkat (mesin) itu sendiri maupun antara mesin 

dengan instruksi atau program. Semuanya merupakan satuan yang saling 
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bekerja sama dan saling tergantung satu sama lain. Karena itu komputer juga 

merupakan suatu sistem.  

Definisi komputer di atas sudah mewakili beberapa alat khusus yang 

hanya dapat memperhitungkan satu atau memiliki beberapa fungsi. Dengan 

pemrograman yang benar, sehingga semua komputer dapat mengolah sifat 

apapun(biasanya dibatasi oleh kapasitas penyimpanan dan kecepatan yang 

berbeda merupakan hal yang membedakan antara komputer modern(sekarang) 

dengan komputer yang lebih awal. Dan dijamin mesin yang akan kita ciptakan 

dapat meniru alat perkomputeran pada masa depan, meskipun membutuhkan 

waktu yang cukup lama. 

Dalam sebuah pengertian dan definisi komputer secara umum adalah alat 

yang istimewa yang lebih awal atau tes yang berguna mengenali komputer. 

Pengertian secara umum merupakan salah satu dari persyaratan bahwa 

komponen suatu mesin harus sama dengan mesin Turing universal. Mesin yang 

sama dengan Turing universal ini merupakan mesin yang diproduksi pada tahun 

1940 yang berada di tengah kesibukan perkembangan di seluruh dunia. Dan 

mesin ini dikenal sebagai mesin Turing terlengkap. Untuk lebih jelasnya, lihatlah 

artikel sejarah komputer. 

Ada beberapa komputer yang masih menggunakan arsitektur Von 

Neumann pada tahun 1940 yang diusulkan oleh John von Neumann. Ada 

beberapa definisi komputer dengan 4 bagian utama yang diarsitekturi oleh Von 

Neumann, yaitu alat masukan dan hasil(secara kolektif dinamakan I/O), memori, 

unit kontrol dan Unit Aritmatika dan Logis(ALU). Dan pada tahun 1940 teknologi 

pada komputer digital sudah berganti hingga menjadi yang lebih canggih lagi. 

(Akhmad Solihin, 2014) 

http://visiuniversal.blogspot.com/2014/02/pengertian-dan-definisi-komputer.html
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2.10 Pemrograman Delphi 7 

2.10.1 Pengertian Delphi 7 

Delphi merupakan bahasa pemrograman berbasis Windows yang 

menyediakan fasilitas pembuatan aplikasi visual seperti Visual Basic. 

Delphi memberikan kemudahan dalam menggunakan kode program, 

kompilasi yang cepat, penggunaan file unit ganda untuk pemrograman 

modular, pengembangan perangkat lunak, pola desain yang menarik 

serta diperkuat dengan bahasa pemrograman yang terstruktur dalam 

bahasa pemrograman Object Pascal. Delphi memiliki tampilan khusus 

yang didukung suatu lingkup kerja komponen Delphi untuk membangun 

suatu aplikasi dengan menggunakan Visual Component Library (VCL). 

Sebagian besar pengembang Delphi menuliskan dan mengkompilasi 

kode program dalam IDE (Integrated Development Environment). 

2.10.2 Sejarah Borland Delphi 

 Delphi versi 1 (berjalan pada windows 3.1 atau windows 16 bit) 

 Delphi versi 2 (Berjalan pada windows 95 atau delphi 32 bit) 

 Delphi versi 3 (berjalan pada windows 95 keatas dengan 

tambahan fitur internet atua web) 

 Perkembangan selanjutnya diikuti dengan Delphi versi 4, 5 dan 6. 

 Versi terkini dari delphi adalahversi 7 dengan tambahan vitur .net 

dengan tambahan file XML 

2.10.3 Kegunaan Delphi 

 Untuk membuat aplikasi windows 

 Untuk merancang aplikasi program berbasis grafis 

 Untuk membuat program berbasis jaringan (client/server) 

https://idahceris.wordpress.com/2012/01/17/pengertian-delphi/
https://idahceris.wordpress.com/2012/01/17/pengertian-delphi/
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 Untuk merancang program .Net (berbasis internet) 

2.10.4 Keunggulan Delphi. 

IDE (Integrated Development Environment) atau lingkungan 

pengembangan aplikasi sendiri adalah satu dari beberapa keunggulan 

delphi, didalamnya terdapat menu – menu yang memudahkan kita untuk 

membuat suatu proyek program. Proses Kompilasi cepat, pada saat 

aplikasi yang kita buat dijalankan pada Delphi, maka secara otomatis 

akan dibaca sebagai sebuah program, tanpa dijalankan terpisah. 

Mudah digunakan, source kode delphi yang merupakan turunan dari 

pascal, sehingga tidak diperlukan suatu penyesuain lagi. 

Bersifat multi purphase, artinya bahasa pemograman Delphi dapat 

digunakan untuk mengembangkan berbagai keperluan pengembangan 

aplikasi. 

2.10.5 Adapun sejumlah kelebihan Delphi lainnya, antara lain meliputi: 

 Dapat mengkompilasi menjadi single executable (aplikasi 

portable), memudahkan distribusi dan meminimalisir masalah yang 

terkait dengan versioning 

 Banyaknya dukungan dari pihak ketiga terhadap VCL (biasanya 

tersedia berikut source codenya) ataupun tools pendukung lainnya 

(dokumentasi, tool debugging) 

 Optimasi kompiler yang cukup cepat 

 Mendukung multiple platform dari source code yang sama 

 Untuk yang dikelola oleh embarcadero, delphi dapat dijalankan 

pada multiflatform yaitu windows, linux, android, IOS. 

2.10.6 Kekurangan dari Delphi antara lain: 

https://idahceris.wordpress.com/2012/01/17/pengertian-delphi/
https://idahceris.wordpress.com/2012/01/17/pengertian-delphi/
https://idahceris.wordpress.com/2012/01/17/pengertian-delphi/
https://idahceris.wordpress.com/2012/01/17/pengertian-delphi/
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 Partial single vendor lock-in (Borland dapat menetapkan standar 

bahasa, kompatibilitas yang harus mengikutinya) 

 Akses pada platform dan library pihak ketiga membutuhkan file-file 

header yang diterjemahkan ke dalam bahasa pascal 

 Dokumentasi atas platform dan teknik-teknik yang menyertainya 

sulit ditemukan dalam bahasa pascal (contoh akses COM dan 

Win32) 

( Idah, 2012) 

 

 


