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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Dinamika Proses 

 Dinamika Proses adalah suatu hal yang terjadi di dalam suatu 

sistem, dengan adanya process variable yang cepat berubah dengan 

berubahnya manipulated variable (bukaan control valve), ada pula yang 

lambat berubah. Ada proses yang sifatnya lamban, ada yang reaktif, ada 

yang mudah stabil, dan ada pula yang mudah menjadi tidak stabil. 

Sehingga, pengendalian prosesnya akan berbeda-beda. 

 Dinamika proses selalu dikaitkan dengan unsur kapasitas 

(capacity) dan kelambatan (lag). Dalam bahasa ilmu sistem 

pengendalian, dikatakan kapasitas proses tergantung pada sumber 

energi yang bekerja pada proses. Kalau sumber energi kecil dan 

kapasitas prosesnya besar, proses akan menjadi lambat. Kalau sumber 

energinya besar dan kapasitasnya prosesnya kecil, proses akan menjadi 

cepat. 

 Kata kapasitas dan kelambatan itulah yang kemudian dipakai 

sebagai standar (ukuran) untuk menyatakan dinamika proses secara 

kualitatif. Selain bentuk kualitatif, dinamika proses juga dinyatakan secara 

kuantitatif dalam bentuk transfer function. Secara umum, transfer function 

suatu elemen proses ditandai dengan huruf G, dan gambar dalam bentuk 

diagram kotak seperti pada gambar berikut. 
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GInput Output

Output = G x Input

Dimana G = transfer function proses
 

Gambar 1. Diagram Kontak Sebuah Proses 

(Frans Gunterus, 1994) 

 Transfer function (G) mempunyai dua unsur gain, yaitu steady 

state gain yang sifatnya statik, dan dynamic gain yang sifatnya dinamik. 

Unsur dynamic gain muncul karena elemen proses mengandung unsur 

kelamabatan. Oleh karena itu, bentuk transfer function elemen proses 

hampir pasti berbentuk persamaan matematik fungsi waktu yang ada 

dalam wujud persamaan differensial.  

 Persamaan differensial adalah persamaan yang menyatakan 

adanya kelambatan antara input – ourput suatu elemen proses. Semakin 

banyak pangkat persamaan differensial, semakin lambat dinamika 

proses. Sebuah elemen proses kemudian dinamakan proses orde satu 

(first order process) karena persamaan differensialnya berbangkat satu. 

Dinamakan proses orde dua (second order process) karena 

differensialnya berpangkat dua. Dinamakan proses orde banyak (higher 

order process) karena differensialnya berorde banyak. Pangkat 

persamaan dalam differensial mencerminkan jumlah kapasitas yang ada 

di elemen proses. (Frans Gunterus, 1994). 
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2.2. Proses Orde Satu Self Regulation 

 Di dalam ilmu sistem pengendalian, dikenal sebuah elelmen 

proses yang mampu mengendalikan dirinya sendiri, walaupun padanya 

tidak dipasang instrumentasi pengendalian otomatis. Elemen proses yang 

mempunyai sifat seperti itu disebut elemen proses self regulation. Contoh 

elemen proses self regulation dapat dilihat pada gambar berikut: 

 

Gambar 2. Proses Orde Satu Self Regulation 

(Frans Gunterus, 1994) 

 Input proses adalah flow tangki (Fi) dan output proses adalah level 

(h) pada tangki, yang dapat dibaca sebagai sinyal output dari LT (level 

transmitter). Pada keadaan awal, diandaikan level di 50% tangki dan Fi 

serta Fo juga sama 50% skala flow. Pada Keadaan awal itu semua 

parameter seimbang, sehingga level tetap di 50% sampai terjadi 

perubahan pada Fi sebesar fi.  

 Andaikan keadaan seimbang terganggu karena Fi naik secara 

mendadak sebesar fi 10%. Dengan bertambahnya Fi, level (h) juga akan 

berubah dan cenderung naik. Namun, kenaikan level sebesar h akan 

secara alami diikuti oleh kenaikan Fo sebesar fo sehingga akan dicapai 

keseimbangan yang baru dimana Fi sama dengan Fo. Level akan terhenti 

dikesetimbangan yang baru itu selama tidak terjadi perubahan Fi maupun 

Fo. Keseimbangan baru ini pasti ada diatas 50%, dan Fi maupun Fo juga 
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ada di atas 50% skala flow. keadaan mencapai keseimbangan sendiri 

inilah yang disebut self regulation.  

 Andaikan keseimbangan baru terjadi pada level 70%, steady state 

gain dari proses itu dikatakan sama dengan dua (Gp = 2). Mengapa 

demikian, karena untuk 10% pertambahan input (fi) akhirnya dihasilkan 

20% pertambahan output (h). tentu saja keadaan self regulation ini hanya 

terjadi untuk batas-batas tertentu. Yang jelas, kalau diandaikan Gp = 2, Fi 

tidak pernah boleh ditambah lebih dari 25%, air akan tumpah keluar dari 

tangki.  

 Lalu apakah keadaan proses diatas bisa disebut self regulation?. 

Keadaan tumpahnya air memang bisa terjadi, bahkan juga pada sistem 

yang sudah dilengkapi pengendalian otomatis sekalipun. Hal itu 

disebabkan karena sistem pengendalian hanya mampu mengatasi load 

atau disturbance sampai batas – batas tertentu saja. 

 

Gambar 3. Diagram Kotak Proses Orde Satu Self Regulation 

(Frans Gunterus, 1994) 

 Proses self regulation memerlukan waktu untuk mencapai 

keseimbangan yang baru. Sehingga, transfer function proses itu pasti 

merupakan persamaan fungsi waktu. Bentuk transfer function seperti 

pada gambar 3 itulah yang disebut bentuk persamaan differensial 

pangkat satu. Simbol “s” di persamaan itu adalah bentuk transformasi 

laplace. Asal usul proses self regulation dapat memiliki transfer function 

dapat dilihat pada persamaan matematika berikut: 
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 Transfer function adalah temperatur  1, yang disebut sebagai lag 

time atau time constant. Jika, kapasitas tangki ditandai dengan C, dan 

hambatan yang ditimbulkan oleh bukaan control valve ditandai dengan R, 

maka besar  1 adalah R/C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Gambar 4. Kurva Waktu Proses Orde Satu Self Regulation 

(Frans Gunterus, 1994) 

 

2.3. Proses Orde Satu Non Self Regulation 

 

Gambar 5. Proses Non Self Regulation 

(Frans Gunterus, 1994) 
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 Keadaan seimbang berubah jika nilai Fi naik atau turun. Andaikan 

Fi naik dan kenaikan itu berlangsung terus, level juga akan terus 

megalami kenaikan sampai akhirnya cairan meluapa keluar tangki. 

Sebaliknya, jika Fi turun menjadi lebih kecil dari Fo dan keadaan ini 

berlangsung terus, level di tangki akan turun dan akhirnya tangki menjadi 

kosong. Keadaan inilah yang membuat proses tersebut disebut non self 

regulation.  

 Perbedaan proses self regulation dan non self regulation, diamana 

proses self regulation akan mengalami keseimbangan baru dan proses 

non self regu;ation tidaka akan mengalami keseimbangan yang baru. 

Perbedaan ini baik secara kualitatif ataupun secara kuantitatif akan 

membawa pola yang berbeda dalam cara menegendalikannya.  

 Ada dau hal yang menyebabkan cepat atau lambatnya kenaikan 

level, yaitu perbedaan anatar Fi dan Fo serta kapasitas tangki (C). jika, 

kecepatan naiknya level itu ingin dinyatakan dalam bentuk persamaan 

matematika, dapat ditulis sebagai berikut: 

  

  
  

     

 
 

 Pada proses orde satu non self regulation lag time atau time 

constant adalah F/C dan input (i) sama dengan fi/F. 
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Gambar 6. Kurva Waktu Proses Orde Satu Non Self Regulation 

(Frans Gunterus, 1994) 

 Dalam bentuk diagram kotak, proses orde satu non self regulation 

digambarkan sebagai elemen dengan transfer fuunction berikut: 

 

Gambar 7. Diagram Kotak Proses Orde Satu Non Self Regulation 

(Frans Gunterus, 1994) 

 

2.4. Proses Orde Dua Non Interacting 

 Proses orde dua merupakan gabungan dua proses orde satu. 

Pada proses orde dua non interacting, ketinggian level di kedua tangki 

tidak saling mempengaruhi. Level di tangki kedua tidak akan 

mempengaruhi besar kecilnya laju alir yang keluar dari tangki pertama. 

Hal ini dapat dilihat pada gambar 8. 
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Gambar 8. Proses Orde Dua Non Interacting 

(Frans Gunterus, 1994) 

 Seperti pada proses orde satu, transfer function proses orde dua 

non-interacting juga merupakan persamaan diferensial fungsi waktu. 

Bahkan, persamaan diferensialnya sekarang berpangkat dua karena 

prosesnya memang mempunyai dua lag time yaitu  1 dan   . 

Input OutputGp1
=

1

1 +  1s
 Gp 2

=
1

1 +  2s
 

 

Gambar 9. Transfer Function Proses Orde Dua Non Interacting 

(Frans Gunterus, 1994) 

 Hubungan antara input – output proses orde dua non-interacting 

dapat dilihat pada gambar 10. 
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Gambar 10. Kurva Waktu Proses Orde Dua Non-Interacting 

(Frans Gunterus, 1994) 

 Kurva waktu tersebut menunjukkan tahap demi tahap perubahan 

yang terjadi pada level di tangki pertama (h1) atas perubahan Fi dan 

perubahan level di tangki kedua (h2) atas perubahan level di tangki pertama 

(h1). 

 Karena sifat prosesnya tetap self regulation, setelah ada 

gangguan keseimbangan dengan bertambahnya Fi sebanyak fi, level di 

tangki pertama (h1) akan naik seperti layaknya proses orde satu self-

regulation. Tangki kedua akan menerima penambahan flow dari tangki 

pertama yang naiknya sebanding dengan kenaikan level di tangki 

pertama (h1). Akibatnya, level di tangki kedua (h2) akan naik juga, tetapi 
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secara jauh lebih lambat lagi. Bila pada keadaan akhir (steady state) 

ternyata level (h2) naik 20% sebagai akibat dari kenaikan Fi sebanyak 

10%, steady state gain proses orde dua ini dikatakan sama dengan dua 

(Gp = 2). (Frans Gunterus, 1994) 

 

2.5. Proses Orde Dua Interacting 

 Pada proses orde dua non interacting, flow yang keluar dari tangki 

pertama tidak berpengaruh pada tingginya level di tangki kedua (h2). 

Sedangkan pada proses orde dua interacting, flow yang keluar dari tangki 

pertama akan berpengaruh pada tinggi level di tangki kedua (h2). Hal ini 

disebabkan flow yang awalnya mengalir karena beda tekanan h2 dengan 

atmosfir, sekarang mengalir karena beda tekanan h2 dikurangi h1. Karena 

keadaan saling mempengaruhi itulah, proses itu disebut proses orde dua 

interacting. Contoh proses orde dua interacting dapat dilihat pada gambar 

11. 
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Gambar 11. Proses Orde Dua Interacting 

(Frans Gunterus, 1994) 

 Adapun transfer function proses orde dua interacting lebih 

kompleks dari transfer function proses orde dua non interacting. 

Perbedaan transfer function proses orde dua non interacting dengan 

transfer function proses orde dua interacting ada pada faktor R1C2. Kalau 
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R1C2 kecil, dapat diharapkan bahwa dinamika proses orde dua interacting 

akan sama dengan dinamika proses orde dua non interacting. Transfer 

function proses orde dua interacting dapat dilihat pada gambar 12. 

Gp

(1 + R1C1s) 1 + R2C2s + R1C2
 Input Output

 Gambar 12. Transfer Function Proses Orde Dua Interacting 

(Frans Gunterus, 1994) 

 Faktor R1C2 akan menjadi kecil jika salah satu di antara R1 dan C2 

kecil. Kesamaan itu jelas bukannya tergantung pada lag time atau time 

constant masing-masing elemen, R1C1 dan R2C2, melainkan lebih 

tergantung pada unsur kapasitas, C2. Secara kualitatif, suatu proses orde 

dua interacting dapat disetarakan dengan proses orde dua non interacting 

apabila perbandingan C1 dan C2 lebih kecil dari 10 : 1. (Frans Gunterus, 

1994) 

 

2.6. Macam – macam Respon Sistem Pengendalian Proses 

 Suatu sistem pengendalian dikatakan stabil, apabila nilai process 

variable berhasil mendekati set point, walaupun diperlukan waktu untuk 

itu. Keadaan stabil itu dapat dicapai dengan respon yang overdamped 

atau yang underdamped. Kedua respon itu mempunyai kelebihan dan 

kekurangan masing – masing.  

 Pada respon yang underdamped, jelas bahwa koreksi sistem 

berjalan lebih cepat dari respon yang overdamped. Tetapi tidak berarti 

bahwa underdamped lebih bagus dari overdamped. Ada proses yang 

membutuhkan respon yang lambat (overdamped) dan ada pula proses – 
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proses yang membutuhkan respon yang cepat (underdamped). Grafik 

respon overdamped dan underdamped dapat dilihat pada gambar 13. 

 

Gambar 13. Jenis – jenis Respon Stabil 

(M. Yusuf Ritonga, 2002) 

 Kebutuhan tersebut ditentukan oleh sifat proses dan kualitas 

produk yang dikehendaki. Sistem pengendalian tidak pernah 

menghendaki sistem yang tidak stabil, seperti sustain oscillation, apalagi 

yang undamped. Pada respon sustain oscillation, process variable tidak 

pernah sama dengan set point. Process variable naik turun di sekitar set 

point seperti roda sepeda yang sedang berputar. Oleh karena sifat inilah, 

sustain oscillation juga disebut cycling. Pada respon undamped, process 

variable berisolasi dengan amplitudo yang semakin besar. Process 
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variable semakin lama semakin mendekati set point, dan pada keadaan 

itu control valve akan terbuka tertutup secara bergantian. Akibatnya 

terciptalah keadaan yang sangat berbahaya seperti yang terjadi pada 

feed back positif. Keadaan sustain oscillation dengan amplitudo kecil di 

sebagian proses dapat ditolelir sebentar demi untuk penyetelan 

control unit (tuning). Namun keadaan undamped tidak dapat ditolelir 

dalam keadaan bagaimanapun juga. Kedua keadaan tidak stabil di atas 

adalah keadaan yang paling tidak dikehendaki dalam sistem 

pengendalian. Kedua respon diatas dapat dilihat pada gambar 14. 

 

Gambar 14. Jenis – jenis Respon Tak Stabil 

(M. Yusuf Ritonga, 2002) 


