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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Pengendalian proses adalah ilmu yang melibatkan perhitungan matematik 

dan ilmu mekanisme dalam pengendalian suatu proses agar diperoleh keadaan 

proses yang sesuai dengan yang diinginkan. Susunan beberapa instrument yang 

terangkai membentuk aksi pengendalian  disebut sistem pengendalian proses. 

Banyak parameter yang harus dikendalikan dalam suatu proses, secara umum 

diantaranya yaitu takanan (pressure), suhu (temperature), aliran (flow), 

permukaan zat cair (level), dan lain-lain. 

 Salah satu variable proses dalam pengendalian proses yaitu laju alir cairan. 

Laju alir cairan merupakan salah satu variable terpenting dalam suatu 

pengendalian proses dalam industri. Laju alir cairan dalam industri digunakan 

untuk mengukur proporsi dan jumlah bahan yang akan didistribusikan dalam 

suatu proses dan banyaknya bahan yang akan dihasilkan dalam sebuah proses. 

Pengukuran laju alir ditentukan dengan mengukur kecepatan cairan atau 

perubahan energi kinetiknya. Perbedaan tekanan yang terjadi pada saat cairan 

melintasi pipa mempengaruhi kecepatan suatu aliran. Karena luas penampang 

pipa sudah diketahui, kecepatan rata-rata merupakan indikasi dari laju alirnya. 

Sifat- sifat proses dalam ilmu sistem pengendalian disebut dinamika proses. 

Pemodelan suatu alat sangat berhubungan dengan sistem proses dalam 

pengoperasiannya yang suatu waktu dapat mengalami masalah salah satunya 

yaitu dinamika proses. Dimana dinamika proses selalu terjadi selama suatu 

proses belum mencapai kondisi stabil. Dinamika proses yaitu suatu kondisi dari 
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waktu ke waktu yang menunjukkan respon terhadap perubahan beban proses 

atau menunjukkan adanya gangguan yang masuk dalam sistem proses. 

 Dinamika proses dinyatakan dalam transfer function yang dinyatakan dalam 

bentuk persamaan differensial. Persamaan differensial adalah persamaan yang 

menyatakan adanya kelambatan antara input-output suatu elemen proses. 

Sebuah elemen proses yang terdapat dalam dinamika proses yaitu orde. 

Banyaknya orde ditentukan oleh banyaknya pangkat persamaan differensial 

semakin banyak pangkat persamaan differensial maka semakin banyak ordenya 

dan semakin lambat dinamika proses. Sebuah elemen proses yang mampu 

mengendalikan dirinya sendiri walaupun tanpa dipasangnya sebuah 

instrumentasi pengendalian otomatis disebut orde satu self regulation. Proses 

self regulation adalah proses yang memerlukan waktu untuk membentuk 

keseimbangan yang baru, apabila keadaan seimbang awal terganggu. 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan diatas untuk mengetahui  respon alat 

dinamika proses terhadap adanya perubahan beban proses atau karena adanya 

gangguan yang masuk kedalam sistem proses untuk mencapai kondisi stabil dan 

mengetahui perbandingan waktu yang dihasilkan untuk mencapai keadaan 

seimbang. Maka diperlukan melakukan percobaan mengenai dinamika proses 

dengan perbedaan bukaan valve. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

 Dalam latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dibahas dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh bukaan valve terhadap input dan output untuk 

mencapai kondisi seimbang? 
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2. Bagaimana pengaruh bukaan valve terhadap laju alir dan waktu yang 

dihasilkan untuk mencapai kondisi seimbang? 

3. Bagaimana pengaruh perubahan laju alir terhadap perubahan level dan 

waktu yang dihasilkan? 

4. Bagaimana perubahan level terhadap waktu? 

 

 


