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ABSTRAK 

 

Pada penelitian ini telah dilakukan desain hingga implementasi sistem kendali 

proportional, integral dan derevative (PID) jarak jauh robot manipulator menggunakan 

jaringan internet berbasis Matlab. Penelitian ini hendak mencari solusi jarak operasi, 

keterbatasan waktu operasi serta monitoring respon gerakan robot manipulator karena 

dimungkinkan robot membawa benda berbahaya yang harus diawasi selama waktu operasi 

dari jarak jauh. Tujuan penelitian ini adalah 1) Mengembangkan sistem kendali PID yang 

dikendalikan jarak jauh dengan sistem client dan server, 2) Mengembangkan kehandalan 

Sistem Kendali dengan proses pengiriman data melalui internet, dan 3) Mengembangkan 

proses monitoring gerakan robot manipulator berbasis Matlab.  

Pengujian dilakukan dengan pengamatan respon kecepatan pada motor DC sebagai 

penggerak sumbu robot pada sistem kondisi open loop, selanjutnya dilakukan pengamatan 

saat menggunakan sistem kendali P, PI dan PID. Pengujian penggerak sumbu robot juga telah 

dilakukan dengan variasi tanpa beban, beban 1 dan beban 3. Pengujian selanjutnya adalah 

penerimaan jumlah data dan kelancaran komunikasi antara di mikrokontroller, server dan 

client. 

Hasil pengujian menunjukan bahwa untuk motor penggerak sumber robot akan lebih 

optimal apabila menggunakan sistem kendali PI. Penerimaan jumlah data dan kelancaran 

komunikasi data antara client dengan server  dipengaruhi  oleh  kondisi  transfer  data  yang 

ada  pada  jaringan  dan  juga  jarak  dari server dengan plant. 

 

 

Kata kunci: kendali jarak jauh, PID, robot manipulator. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Robot manipulator merupakan jenis robot lengan dengan material lengan pembawa 

beban. Robot manipulator sebagai pembawa barang (payload) memiliki beberapa keunggulan 

dibandingkan conveyor, robot manipulator dapat membawa beban dengan lokasi yang 

berpindah-pindah, berbahan material tipis, lebih ringan, lebih hemat dalam konsumsi daya, 

hanya memerlukan aktuator yang kecil, lebih mudah dioperasikan, serta lebih murah dalam 

proses manufacturing (Subudhi and Morris, 2002).  

Features kemudahan mengoperasikan robot yang terdiri dari pengoperasian jarak 

jauh, pengoperasian tanpa terbatas ruang dan waktu, dan kemampuan monitoring semua 

respon gerakan robot. Pengoperasian jarak jauh yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu 

menjadi tantangan tersendiri, hal ini banyak dilakukan melalui teknologi remote dan short 

message service (SMS). Namun dua teknologi tersebut belum dapat memberikan kemampuan 

monitoring terhadap semua hasil eksekusi gerakan robot. 

Fenomena sistem kendali proportional, integral dan derevative (PID) yang sering 

digunakan di industri dan khalayak masyarakat kendali adalah sistem kendali antara operator 

dan plant berada pada satu lokasi yang sama, sistem ini mempunyai keunggulan dapat 

melakukan monitoring terhadap semua respon gerakan robot. Hal ini tentunya belum dapat 

memenuhi kemauan pasar yang menginginkan kendali sistem kendali jarak jauh yang tidak 

terbatas ruang dan waktu serta tetap dapat melakukan monitoring terhadap semua respon 

gerakan robot 

Penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan antara features yang diharapkan 

masyarakat hari ini dengan kondisi sistem kendali PID yang masih relatif konvensional harus 

ditunggui oleh operator di lokasi plant. Penelitian ini akan melakukan rancangbangun 

prototype antara client dan server menggunakan jaringan internet untuk mengoperasikan 

sistem kendali PID jarak jauh berbasis matlab. Penelitian ini diharapkan dapat memantau 

kinerja robot berbasis matlab dari komputer client yang letaknya berjauhan dari komputer 

server yang berada di sisi robot. Diharapkan pada akhir tahun dapat menghasilkan publikasi 

ilmiah di tingkat international. 
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B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang ini, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut: 

1) Perkembangan teknologi robot menuntut sistem kendali jarak jauh yang bebas hambatan 

jarak. 

2) Perlu dilakukan desain sistem kendali robot dengan sistem operasi tidak terbatas oleh 

waktu dan dimanapun dapat dilaksanakan proses sistem kendali. 

3) Perlu adanya migrasi sistem kendali klasik menuju system kendali yang dapat memonitor 

segala respon robot dengan sistem jaringan internet. 

4) Keterbatasan penggunaan software matlab yang hanya dapat digunakan pada PC lokal 

perlu mendapat sentuhan rekayasa agar dapat digunakan dalam bentuk komunikasi PC 

client dan server. 

5) Pemanfaatan jaringan internet untuk area kerja pada bidang kendali masih belum banyak 

dilakukan khususnya pada pengajaran sistem kendali sehingga akan membuka wacana 

kepada mahasiswa untuk dapat bekerja dengan mobile dalam sistem kendali. 

6) Komparasi kinerja sistem kendali PID jarak jauh (mobile) bila dibandingkan dengan sistem 

kendali PID pada PC lokal. 

. Dalam rangka mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas maka perlu dilakukan 

pembatasan masalah pada: 

1) Perancangan sistem kendali PID jarak jauh yang tidak terbatas dengan jarak dan waktu 

melalui pola PC client dan server menggunakan internet.  

2) Perancangan sistem kendali PID berbasis software matlab untuk mengoperasikan robot 

manipulator dan dapat dioperasikan secara mobile di manapun dan kapanpun. 

3) Proses monitoring respon sistem kendali pada robot manipulator secara real-time sehingga 

didapatkan data di sisi client yang bersumber dari data di sisi server. 

4) Komparasi kinerja sistem kendali PID jarak jauh berbasis software matlab dengan pola PC 

client-server bila dibandingkan dengan sistem kendali PID pada PC lokal. 

 Berdasarkan batasan masalah tersebut di atas maka dapat dirumuskan permasalahan 

penelitian sebagai berikut: 

1) Bagaimanakah perancangan sistem kendali jarak jauh yang tidak terbatas dengan jarak dan 

waktu melalui pola PC client dan server menggunakan layanan internet menggunakan 

software teamviewer 
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2) Bagaimanakah perancangan sistem kendali PID berbasis software matlab untuk 

mengoperasikan robot manipulator dan dapat dioperasikan secara mobile di manapun dan 

kapanpun.  

3) Bagaimanakah proses monitoring respon sistem kendali pada robot manipulator secara 

real-time sehingga didapatkan data di sisi client yang bersumber dari data di sisi server.  

4). Bagaiamanakah komparasi kinerja sistem kendali PID jarak jauh berbasis software matlab 

dengan pola PC client-server bila dibandingkan dengan sistem kendali PID pada PC lokal.  

 

C. Tujuan  Penelitian 

1) Menganalis keakuratan sistem kendali jarak jauh tanpa terbatas jarak dan waktu melalui 

pola PC client dan server menggunakan layanan internet . 

2) Mengimplementasikan prototipe sistem kendali PID berbasis software matlab untuk 

mengoperasikan robot manipulator secara mobile di manapun dan kapanpun. 

3) Mengetahui perbandingan kinerja sistem kendali PID jarak jauh berbasis software matlab 

dengan pola PC client-server bila dibandingkan sistem kendali PID pada PC lokal. 

4) Setelah terbangunnya prototype sistem kendali PID jarak jauh yang tidak terbatas dengan 

jarak dan waktu melalui pola PC client dan server menggunakan layanan internet berbasis 

matlab, maka peneliti bermaksud akan menawarkan untuk dapat melanjutkan penelitian 

ke tingkat lanjut dan advance pada variasi bidang kendali dan robotika yaitu dengan 

kemungkinan bekerjasama penelitian dengan kampus lain, karena penelitian tentang 

sistem kendali mobile pada robot manipulator masih menjadi issue hangat di beberapa 

jurnal international. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1). Secara kelembagaan Fakultas Teknik khususnya Jurusan Pendidikan Teknik 

Elektropenelitian ini akan menghasilkan prototyype sistem kendali PID berbasis software 

matlab untuk mengoperasikan robot manipulator dan dapat dioperasikan secara mobile di 

manapun dan kapanpun. Prototype ini dapat digunakan sebagai media pembelajaran. 

2). Bagi dosen peneliti dapat meningkatkan khasanah keilmuan sehingga hasil penelitian 

diharapkan menjadi karya publikasi. 

3). Adapun mahasiswa dapat merasakan manfaatnya dengan diikutkan dalam proses 

penelitian ini sebagai proses latihan meneliti. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

Penggunaan robot manipulator lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem 

konveyor dalam proses pemindahan barang yang berubah-ubah target sasaran. Hal ini 

dikarenakan robot manipulator hanya memerlukan material tipis, lebih ringan, lebih hemat 

dalam konsumsi daya, aktuator yang kecil, lebih mudah dioperasikan, serta lebih murah 

dalam proses manufacturing (Subudhi and Morris, 2002). Jenis robot manipulator ini 

digunakan dalam banyak aplikasi mulai proses pengahantaran barang bawaan, operasi 

pembedahaan mikro, pemeliharaan peralatan nuklir dan sangat cocok untuk robot ruang 

angkasa (Dwivedy and Eberhard, 2006). Permasalahan yang paling menantang adalah 

prosees sistem kendali pada robot lengan, secara spesifik sistem kendali jarak jauh mengingat 

robot manipulator sering digunakan dalam area bahaya. 

 

A. Robot Manipulator 

Pemilihan menggunakan robot manipulator pada aplikasi yang praktis, karena jenis 

robot ini menyediakan banyak kelenturan dan flexibilitas. Sehingga proses pengendalian dan 

menjaga keakuratan posisi kondisi lengan menjadi sangat menantang. Hal ini sangatlah 

penting untuk melacak sifat kelenturan alamiah dari bahan material yang tipis dengan model 

matematis (Mohamed et al., 2005).  

Dalam melakukan perhitungan secara matematis karakteristik gerrakan lengan robot 

manipulator, Wang and Mills (2005) telah memanfaat metode elemen terhingga untuk 

mengurai model dinamis dan kendali getaran pada robot manipulator satu-link. Pada 

perhitungan matematis kelenturan robot manipulator satu-link juga telah dilakukan 

menggunakan metode particle swarm optimation (Alam and Tokhi, 2007). Sedangkan 

penguraian kelenturan dan karakteristik robot lengan dua-link telah dilakukan menggunakan 

metode mode pengandaian (Khairudin et al., 2010). Sedangkan Tian et al. (2009) juga telah 

melakukan perhitungan matematis menggunakan metode koordinat titik absolute untuk 

mengetahui kelenturan lengan pada robot manipulator. Adapun untuk mengantisipasi 

kelenturan yang berlebih, telah dilakukan pengembangan proses pengendalian pada robot 

manipulator ini menggunakan system kendali kokoh (Olalla et al., 2010). 
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B. Sistem Kendali PID Robot Manipulator 

Dalam mengendalikan lengan robot manipulator dibutuhkan suatu sistem kontrol serta 

sensor yang akan membuatnya mampu berkomunikasi dengan lingkungan sekitar. Sensor 

posisi yang digunakan bertujuan untuk memberikan ketepatan pergerakan dari lengan robot 

menuju suatu derajat kebebasan tertentu. 

Sistem kontrol yang digunakan ialah sistem kontrol Proporsional Integral Derivatif 

(PID) merupakan tipe sistem kontrol lup tertutup. Sistem kontrol ini ialah gabungan dari tiga 

sistem kontrol yaitu sistem kontrol proporsional, integral dan derivatif. Sinyal yang 

dimasukan pada sistem ini adalah nilai set point (nilai keluaran yang diinginkan). Sistem 

kontrol proporsional pada dasarnya adalah suatu penguat dengan konstanta penguatan 

tertentu. Dengan menggunakan sistem kontrol ini saja, maka respon dari sistem yang 

dikontrol kurang memuaskan karena adanya offset, yaitu jarak (selisih) antara nilai keluaran 

yang terjadi dengan nilai keluaran yang diinginkan. Oleh karena itu dipakailah gabungan dari 

ketiga sistem kontrol di atas menghasilkan sistem kontrol Proporsional Integral Derivatif 

(PID). Gabungan dari sistem kontrol ini mempunyai karakteristik sistem kontrol 

penyusunnya, sehingga respon keluaran dari sistem akan cepat, tidak ada offset, dan tidak 

berosilasi (Ogata, 2002).  

Sistem Kontrol PID merupakan kontroler untuk menentukan presisi suatu sistem 

instrumentasi dengan karakteristik adanya umpan balik pada sistem tesebut (feedback). 

Sistem kontrol PID terdiri dari tiga buah cara pengaturan yaitu kontrol P (Proportional), D 

(Derivative) dan I (Integral), dengan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. 

Dalam implementasinya masing-masing cara dapat bekerja sendiri maupun gabungan 

diantaranya. Dalam perancangan sistem kontrol PID yang perlu dilakukan adalah mengatur 

parameter P, I atau D agar tanggapan sinyal keluaran system terhadap masukan tertentu 

sebagaimana yang diinginkan.  

 

1. Kontrol Proporsional  

Kontrol P jika G(s) = kp, dengan k adalah konstanta.  

Jika u = G(s) • e maka u = Kp • e  

dengan Kp adalah Konstanta Proporsional. Kp berlaku sebagai Gain (penguat) saja tanpa 

memberikan efek dinamik kepada kinerja kontroler. Penggunaan kontrol P memiliki berbagai 

keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun demikian dalam aplikasi-
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aplikasi dasar yang sederhana kontrol P ini cukup mampu untuk memperbaiki respon transien 

khususnya rise time dan settling time (Ogata, 2002). 

Pengaruh pada sistem : (1). Menambah atau mengurangi kestabilan. (2). Dapat 

memperbaiki respon transien khususnya : rise time, settling time. (3). Mengurangi (bukan 

menghilangkan) Error steady state. Langkah untuk menghilangkan Ess, dibutuhkan KP besar, 

yang akan membuat sistem lebih tidak stabil Kontroler Proporsional memberi pengaruh 

langsung (sebanding) pada error.Semakin besar error, semakin besar sinyal kendali yang 

dihasilkan kontroler. 

 

2. Kontrol Integratif 

Jika G(s) adalah kontrol I maka u dapat dinyatakan sebagai u(t) =[ integrale(t) dT]Ki 

dengan Ki adalah konstanta Integral, dan dari persamaan ini, G(s) dapat dinyatakan 

sebagai u = Kd.[deltae / deltat]. Jika e(T) mendekati konstan (bukan nol) maka u(t) akan 

menjadi sangat besar sehingga diharapkan dapat memperbaiki error. Jika e(T) mendekati 

nol maka efek kontrol I ini semakin kecil. Kontrol I dapat memperbaiki sekaligus 

menghilangkan respon steady-state, namun pemilihan Ki yang tidak tepat dapat 

menyebabkan respon transien yang tinggi sehingga dapat menyebabkan ketidakstabilan 

sistem. Pemilihan Ki yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berosilasi karena 

menambah orde sistem.  

Pengaruh pada sistem : (1). Menghilangkan Error Steady State (2). Respon lebih 

lambat (dibandingkan dengan P) (3). Dapat Menambah Ketidakstabilan (karena menambah 

orde pada sistem). Perubahan sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error. Semakin 

besar error, semakincepat sinyal kontrol bertambah/berubah.  

  

3. Kontrol Derivatif 

Sinyal kontrol u yang dihasilkan oleh kontrol D dapat dinyatakan sebagai G(s) 

= s.Kd. Berdasarkan persamaan ini, nampak bahwa sifat dari kontrol Derivative ini dalam 

konteks "kecepatan" atau rate dari error. Dengan sifat ini kontroller Derivative dapat 

digunakan untuk memperbaiki respon transien dengan memprediksi error yang akan terjadi. 

Kontrol Derivative hanya berubah saat ada perubahan error sehingga saat error statis kontrol 

ini tidak akan bereaksi, hal ini pula yang menyebabkan kontroler Derivative tidak dapat 

dipakai sendiri. 

Pengaruh pada sistem : (1). Memberikan efek redaman pada sistem yang berosilasi 

sehingga bisa memperbesar  pemberian nilai Kp (2).Memperbaiki respon transien, karena 
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memberikan aksi saat ada perubahan error (3). D hanya berubah saat ada perubahan error, 

sehingga saat ada error statis D tidak  beraksi.Sehingga D tidak boleh digunakan 

sendiriBesarnya sinyal kontrol sebanding dengan perubahan error (e)Semakin cepat error 

berubah,semakin besar aksi kontrol yang ditimbulkan.  

Untuk mendapatkan aksi kontrol yang baik diperlukan langkah coba-coba dengan 

kombinasi antara P, I dan D sampai ditemukan nilai Kp, Ki dan Kd seperti yang diiginkan. 

(1) Memahami cara kerja system, (2) Mencari model sistem dinamik dalam persamaan 

differensial, (3) Mendapatkan fungsi alih sistem dengan Transformasi Laplace, (4) 

Memberikan aksi pengontrolan dengan menentukan konstanta Kp, Ki dan Kd, (5) 

Menggabungkan fungsi alih yang sudah didapatkan dengan jenis aksi pengontrolan, (6) 

Menguji sistem dengan sinyal masukan fungsi langkah, fungsi undak dan impuls ke dalam 

fungsi alih yang baru, (7) Melakukan Transformasi Laplace balik untuk mendapatkan fungsi 

dalam kawasan waktu, (8) Menggambar tanggapan sistem dalam kawasan waktu. 

 

C. Sistem Kendali Jarak Jauh Menggunakan Jaringan Internet Berbasis Matlab 

Studi ini menggunakan pendekatan studi Research and Development. Dalam 

pelaksanaannya, terdapat tiga tahap yang dilakukan yaitu, (1) tahap pengembangan produk 

robot manipulator dengan sistem kendali PID berbasis matlab (2) tahap pengembangan 

sistem kendali PID jarak jauh dengan wireless jaringan TCP/IP. (3) tahap tiga adalah 

pengujian sistem dan komparasi hasil sistem kendali antara komputer lokal dengan sistem 

kendali jarak jauh (client-server). Pada tahap pengembangan produk, proses yang dilakukan 

adalah mengembangkan hardware dan software robot manipulator dengan berbagai 

komponen pendukungnya.  

 Studi sistem kendali PID jarak jauh merupakan isue menarik karena selama ini yang 

dikembangkan sistem kendali PID yang berbasis matlab dengan implementasi pada robot 

manipulator hanya berbasis PC lokal saja belum dikendalikan jarak jauh. Sedangkan 

pengendalian jarak jauh umumnya menggunakan perangkat remote yang pengguna tidak 

dapat melihat secara real time proses pergerakan robot karena kendali jarak. Studi ini akan 

mengembangkan sistem kendali PID jarak jauh dengan menggunakan matlab sebagai 

software akses input-output dan wireless dengan TCP/IP. Studi ini sangat diperlukan bagi 

masyarakat khususnya bidang kendali untuk memulai pemanfaatan sistem jarak jauh dengan 

berbasis monitoring real time. 
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Perancangan  perangkat  keras  sistem  kendali kecepatan  terdiri  dari  mikrokontroler  

AVR ATMega16 beserta sistem minimum  sebagai pengendali  sistem,  H-bridge  sebagai  

penggerak aktuator,  motor  DC  sebagai  aktuator sumbu robot, dan encoder (optocoupler)  

sebagai  umpan balik.  Sistem  minimum merupakan modul  agar mikrokontroler  dapat 

berfungsi.  

Modul sistem minimum dirancang dengan memperhatikan spesifikasi yang perlu  

diperhitungkan pada setiap pin mikrokontroler. Spesifikasi mikrokontroler ini dapat dilihat  

dari  datasheet mikrokontroler. Pada  perancangan sistem kendali kecepatan  ini,  sistem  

minimum  disusun  agar  dapat mendukung modul-modul lain seperti H-Bridge dan motor  

DC, komunikasi serial, serta In-System Programming  (ISP)  menggunakan  port  usb pada  

PC. Gambar 1 menunjukkan skematik sistem kendali jarak jauh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Skematik Sistem Kendali Jarak Jauh 

  

Sistem kendali antar client dan server dalam penelitian ini akan menggunakan 

software teamviewer. Diharapkan komputer client dapat mengoperasikan software matlab 

yang ada pada komputer server dengan catatan di komputer client juga telah tersedia software 

matlab.  

 

 

D. Pertanyaan Penelitian dan Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan penjelasan di atas dapat ditarik pertanyaan penelitian 

1) Bagaimanakah mengembangkan perancangan sistem kendali jarak jauh yang tidak terbatas 

dengan jarak dan waktu melalui pola PC client dan server menggunakan layanan internet 

menggunakan software teamviewer yang meliputi (a) analisis kebutuhan kendali robot, (b) 

µController Motor 

Sensor 
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desain software dan hardware robot yang sesuai, (c) manufaktur software dan hardware 

robot, (d) pengujian sistem kendali PID jarak jauh robot berbasis matlab. 

2) Bagaimanakah perancangan sistem kendali PID berbasis software matlab untuk 

mengoperasikan robot manipulator dan dapat dioperasikan secara mobile di manapun dan 

kapanpun. 

3) Bagaimanakah proses monitoring respon sistem kendali pada robot manipulator secara 

real-time sehingga didapatkan data di sisi client yang bersumber dari data di sisi server. 

4) Bagaiamanakah komparasi kinerja sistem kendali PID jarak jauh berbasis software matlab 

dengan pola PC client-server bila dibandingkan dengan sistem kendali PID pada PC lokal. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Model Pengembangan 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian Research and Development. Dalam 

pelaksanaannya, terdapat tiga tahap yang dilakukan yaitu, (1) tahap pengembangan produk 

robot manipulator dengan sistem kendali PID berbasis matlab (2) tahap pengembangan 

sistem kendali PID jarak jauh menggunakan software teamviewer. (3) tahap tiga adalah 

pengujian sistem dan komparasi hasil sistem kendali antara komputer lokal dengan sistem 

kendali jarak jauh (client-server). Pada tahap pengembangan produk, proses yang dilakukan 

adalah mengembangkan hardware dan software robot manipulator dengan berbagai 

komponen pendukungnya.  

 

B. Prosedur Pengembangan 

1) Analisis 

 Penelitian sistem kendali PID jarak jauh merupakan isue menarik karena selama ini 

yang dikembangkan sistem kendali PID yang berbasis matlab dengan implementasi pada 

robot manipulator hanya berbasis PC lokal saja belum dikendalikan jarak jauh. Sedangkan 

pengendalian jarak jauh umumnya menggunakan perangkat remote yang pengguna tidak 

dapat melihat secara real time proses pergerakan robot karena kendali jarak. Penelitian ini 

akan mengembangkan sistem kendali PID jarak jauh dengan menggunakan matlab sebagai 

software akses input-output dan teamviewer sebagai interface jaringan internet. Penelitian ini 

sangat diperlukan bagi masyarakat khususnya bidang kendali untuk memulai pemanfaatan 

sistem jarak jauh dengan berbasis monitoring real time. 

Penelitian ini dilakukan dalam kurun waktu 8 bulan. Penelitian tahap pertama 

adalah mengembangkan produk robot manipulator dengan sistem kendali PID berbasis 

matlab. Tahap kedua mengembangkan sistem kendali PID jarak jauh menggunakan software 

teamviewer. Tahap ketiga adalah pengujian sistem dan komparasi hasil sistem kendali antara 

komputer lokal dengan sistem kendali jarak jauh. 

Pada tahap pengembangan produk, yang dilakukan dalam pengembangan produk 

media pembelajaran meiputi pemilihan dan analisis kebutuhan sistem (perangkat keras dan 

perangkat lunak robot), perancangan model perangkat keras robot dan algoritma, pengujian 

produk sebagaimana dijelaskan Pressman (1997:37) dan Rolston (1988:40). 

Gambar 2 berikut menjelaskan langkah pengembangan produk.  
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Gambar 2. Langkah-langkah Pengembangan Produk 

 

Pada tahap pengembangan produk, langkah-langkah yang dilakukan pada intiya 

ada 4 langkah, yaitu: (a) analisis kebutuhan perangkat lunak.pembelajaran dan perangkat 

keras robot, (b) desain perangkat lunak/pembelajaran dan perangkat keras, (c) pembuatan 

perangkat pengajran robot dan panduan praktikum robot, dan (d) pengujian perangkat 

pengajaran dan robot manipulator. 

Pada tahap implementasi produk adalah menerapkan produk robot dan produk 

software sistem kendali PID berbasis matlab untuk pengendalian jarak jauh menggunakan 

jaringan internet. Pada tahap ini, tujuannya adalah untuk memperoleh bukti efektifitas proses 

sistem kendali yang bebas hambatan jarak serta waktu monitoring semua performan gerakan 

robot. 

Penelitian ini merupakan penelitian lanjutan  yang telah dilakukan dengan anggaran FT 

pada tahun 2013. Adapun penelitian yang dilakukan sebagai modal dasar adalah sistem 

kendali robot manipulator yang dilakukan dengan teknik sistem kendali PC lokal yang berada 

di lokasi robot dan harus ditunggui oleh pengguna. 

 

 

2) Desain 

  

Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengembangan produk robot manipulator 

dengan sistem kendali PID berbasis matlab sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pressman 

(1997:37) dan Rolston (1988:40) yang meliputi Pemilihan dan analisis kebutuhan sistem 

(perangkat keras dan perangkat lunak model robot), (Perancangan model perangkat keras 

robot dan algoritma, pengujian produk. Gambar 3 berikut ini menunjukkan blok diagram 

sistem secara umum pada robot manipulator yang akan dirancang. 

System requirements 

Software requirements 

Analysis 

Program design 

Coding 

Testing 

Operation 
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Tahap pengembangan software Sistem Kendali PID berbasis matlab dengan 

implementasi pada robot manipulator. Tahap ini adalah perancangan sistem kendali PID 

dengan implementasi pada hardware berbasis matlab. Tahap ini dilakukan dengan beberapa 

langkah berikut ini: (a) Tahap ini dimulai dengan menentukan posisi sudut yang menjadi 

acuan dan target dari gerakan robot lengan manipulator. (b) Melakukan perhitungan untuk 

mencari Error (c) Memeriksa setiap pergerakan motor.  Gambar 4 berikut ini menunjukan 

flowchart cara kerja sistem kendali PID. 

 

 

 

 

3) Implementasi 

Tahap pengembangan sistem kendali PID jarak jauh menggunakan software 

teamviewer. Pada tahap ini bertujuan mengembangkan sistem kendali dan monitoring 

performan gerakan robot dari jarak yang jauh dengan syarat terdapat koneksi internet.  

 

d) Evaluasi 

 Tahap pengujian/evaluasi terhadap kinerja sistem kendali PID jarak jauh adalah 

dengan beberapa tahap. Tahap pertama dengan pengujian sistem PID lokal tanpa koneksi 

internet dan hanya satu PC. Tahap kedua adalah pengujian dengan sistem client-server. Tahap 

ketiga adalah membandingkan hasil pengujian antara performan sistem kendali PC lokal 

dengan sistem kendali jarak jauh. 

 

B. Sampel Penelitian 

 Sampel penelitian ini adalah dengan melakukan pengujian beberapa kali terhadap 

sistem kendali PID berbasis matlab menggunakan PC lokal kemudian juga pengambilan 

sampel sistem kendali PID jarak jauh dengan sistem PC client-server untuk beberapa kali 

PC Mikrokontroller Motor 

Sensor (rotary encoder 

& Zero Position 

Gambar 3. Diagram Blok secara 

Umum Robot Manipulator 

Gambar 4. Sistem Kendali PID 
input +/- PID 

Rotary Encoder 

Plant 
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pengujian. Pengujian  sistem kendali PID jarak jauh akan dilakukan dengan variabel meliputi 

jarak, kepadatan trafic jaringan internet serta jenis/kapasitas jaringan internet (dalam 

Gigabyte). 

 

C. Teknik Pengumpulan Data dan Intrumen Penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi dan 

pengujian fungsionalitas serta pengujian performan sistem kendali. Observasi dilakukan 

untuk memperoleh data terhadap komparasi hasil sistem kendali menggunakan PC lokal 

dengan sistem kendali PC client-server. Pengujian fungsionalitas digunakan untuk mengukur 

kemampuan sistem kendali PID pada PC lokal terhadap gerakan robot maupun sistem kendali 

jarak jauh. Pengujian performan sistem kendali digunakan untuk menjaring data mengenai 

kualitas hasil respon robot meliputi kecepatan waktu respon, keakuratan mencapai target serta 

persentase overshoot gerakan robot. 

Sedangkan instrumen yang digunakan pada penelitian ini adalah daftar check list. 

Instrument ini digunakan untuk mencatat dan mengamati proses gerakan robot selama 

penelitian berlangsung. Pengujian fungsionalitas yang berupa daftar check list yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan sistem kendali PID pada pengaturan gerak robot. 

Instrumen pengujian performan juga berupa pertanyaan ataupun pernyataan yang terkait 

dengan kualitas sistem kendali meliputi kecepatan waktu respon, keakuratan mencapai target 

serta persentase overshoot gerakan robot. 

  

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis untuk 1) pengembangan produk robot manipulator dengan sistem 

kendali PID berbasis matlab, 2) mengevaluasi pengaruh penerapan metode sistem kendali 

jarak jauh dengan jaringan internet menggunakan teamviewer terhadap efektifitas sistem 

gerakan robot manipulator, dilakukan secara deskriftif kualitatif dengan menelaah data uji 

fungsionalitas, tingkat keakuratan gerakan pencapaian target serta kemungkinan analisa error 

gerakan. Di samping itu, dilakukan pengambilan data terkait variabel jarak, kepadatan trafic 

jaringan internet serta jenis/kapasitas jaringan internet (dalam Gigabyte). 

Teknik analisis data untuk mengetahui efektifitas penerapan sistem kendali PID jarak 

jauh dirancang instrument berdasar konsep yang ada. Selanjutnya, untuk mengetahui 

pengaruh sistem kendali jarak jauh terhadap performan gerakan robot maka dilakukan uji 

statistik, dengan persamaan 

Y = a + b1.Lokal + b2.CS + e 
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Dalam hal ini, “Y” adalah performan gerakan robot, “Lokal” adalah penerapan sistem 

kendali PID dengan PC Lokal, “CS” adalah penerapan sistem kendali PID jarak jauh dengan 

PC client-server.  

 

 

BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Sistem  pengaturan  dan monitoring  kecepatan  motor dc  yang  dapat  dioperasikan 

secara nirkabel (wireless). Plant motor dc sebagai penggerak sumbu robot dikendalikan oleh 

kontroler yang diolah pada  mikrokontroler.  Kemudian feedback nilai kecepatan  dari  motor  

dikirimkan  ke  server  dan  data kecepatan  tersebut  dikirimkan  oleh server ke client. Pada 

perangkat  lunak  client  data  tersebut  ditampilkan  pada grafik.  

Komunikasi  data  pada perangkat  lunak server dan client tersebut  dilakukan  tanpa  

melalui  kabel (wireless). Dengan  demikian,  perancangan  kontroler untuk plant motor  dc 

sebagai penggerak sumbu robot ini dapat diterapkan langsung melalui perangkat  lunak client  

tanpa  harus  menyediakan  plant motor  dc  dalam  perkuliahan  teori  dan  respon  dari plant 

dapat diamati. 

Sistem  kontrol  dan monitoring  plant  motor  dc  secara  nirkabel menggunakan 

jaringan wifi dengan protokol tcp/ip. Penerapan  kontroler  P, PI dan PID  pada plant motor 

dc dengan kendala dan batasan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah 

a. Jaringan yang diimplementasikan dibatasi  pada  jaringan  tanpa  kabel  (wireless  ad hoc) 

dengan jarak paling jauh 40 meter. 

b. Pengujian sistem dilakukan dengan jarak 5, 10, 20, 30 dan 40 meter tanpa halangan. Untuk 

pengujian antar ruangan dilakukan dengan jarak 10 meter.   

3.  Merancang  sistem  yang  mampu  memfasilitasi kegiatan  pengaturan  kecepatan  motor  

DC  dengan berbasis  kepada  networked  control  system menggunakan  perangkat  lunak  

matlab.   

4.  Protokol  yang  digunakan  pada  sistem  pengaturan berjaringan  menggunakan TCP/IP 

dengan  windows socket.  

5.  Jumlah  koneksi  terbatas  hanya  satu  koneksi client ke server. 

6. Yang dilakukan pengamatan hanya pada satu motor penggerak. 
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Perancangan  perangkat  keras  sistem  kendali kecepatan  terdiri  dari  mikrokontroler  

AVR ATMega16 beserta sistem minimum  sebagai pengendali  sistem,  H-bridge  sebagai  

penggerak aktuator,  motor  DC  sebagai  aktuator sumbu robot, dan encoder (optocoupler)  

sebagai  umpan balik.  Sistem  minimum merupakan modul  agar mikrokontroler  dapat 

berfungsi.  

Modul sistem minimum dirancang dengan memperhatikan spesifikasi yang perlu  

diperhitungkan pada setiap pin mikrokontroler. Spesifikasi mikrokontroler ini dapat dilihat  

dari  datasheet mikrokontroler. Pada  perancangan sistem kendali kecepatan  ini,  sistem  

minimum  disusun  agar  dapat mendukung modul-modul lain seperti H-Bridge dan motor  

DC, komunikasi serial, serta In-System Programming  (ISP)  menggunakan  port  usb pada  

PC.  

Komponen yang digunakan di dalam sistem minimum adalah  mikrokontroler  

ATMega16,   Bridge  Rectifier,  IC  RS232,   Voltage  Regulator 7805,709,7815  port serial 

dan LCD.  

 

Penentuan nilai P, PI, dan PID. 

Penentuan nilai parameter P, PI dan PID menggunakan teknik Ziegler Nichols. 

Adapun parameter yang didapatkan dapat dilihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1. Parameter P, PI dan PID 

Kontroller Kc i Ki d Kd 

P 0.84     

PD 0.77   0.27 2.31 

PID 1.10 0.16 6.50 0.035 0.030 

 

 

 

Hasil dan Pembahasan 

 

Kontroler P  

Pada pengujian kontroler  P ini,  pertama-tama  menentukan  nilai  referensi  kecepatan  yang  

akan  diuji.  Nilai referensi kecepatan yang digunakan pada pengujian kali ini sebesar 700 
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rpm. Kemudian nilai Kp yang digunakan sesuai dengan  hasil  perhitungan  melalui  metode  

Ziegler Nichols yaitu 0,94. Adapun respon motor dapat dilihat seperti pada Gambar 6. 
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Gambar 6. Respon motor dengan kontroller P tanpa beban 

 

 

 

 

Kontroler PD  

Pada  pengujian  selanjutnya,  pengamatan  dilakukan untuk  mengetahui  respon  dari plant  

motor  dc  ini  ketika diberikan  nilai  kontroler  P  dan  D.  Nilai  referensi  kecepatan yang 

diberikan pada plant sebesar 700 rpm kemudian nilai dari  Kp  konstan  sebesar  0,87  sesuai  

dengan  perhitungan Ziegler  Nichols  sebelumnya.  Untuk  nilai  konstanta D diberikan 

sebesar 3,41. Pada  pengujian  yang  pertama, plant motor  dc  tidak diberikan beban. 

Kemudian pengujian kedua beban diganti dengan  beban  1.  Pada  pengujian  kedua  

diberikan beban 3. Respon sistem dapat dilihat pada Gambar 7. 
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Gambar 7. Respon motor dengan kontroller PD tanpa beban 

 

 

Kontroler PID  

Untuk  pengujian  pada  kontroler  PID  ini  merupakan kombinasi  dari  konstanta  P,  I  dan  

D.  Nilai  kp=1,11,  nilai ki=7,50  dan  nilai  kd=0,040.  Pengujian  dilakukan  dengan beban  

yang  berubah-ubah  dari  tanpa  beban, beban 1 sampai dengan beban 3. Pada  pengujian 

pertama  dapat dilihat bahwa kondisi dari plant tidak stabil sampai data ke 260.  Banyak 

ripple yang  terjadi  dari data pertama sampai ke 260. Respon dapat dilihat pada Gambar 8. 



 

18 
 

0 10 20 30 40 50 60
-80

0

80

160

240

320

400

480

time (s)

k
e
c
e
p
a
ta

n
 (

ra
d
/s

)

 

 

Reference

Error

Output

 

Gambar 8. Respon motor dengan kontroller PID tanpa beban 

 

Pengujian Sistem  

Pengujian  dilakukan pengujian  kontrol  motor  dc  secara  nirkabel  menggunakan 2  unit 

notebook untuk  menguji  hilang atau tidaknya  data  ketika melakukan  pengiriman  antara  

mikrokontroler, server dan client.  Jarak  pengujian  tanpa  adanya  halangan  yang dilakukan  

adalah  5  meter,  10  meter,  20  meter,  30  meter dan 40 meter. Kemudian pengujian dengan 

jarak 10 meter dilakukan  di ruangan  yang  berbeda  dengan  halangan berupa dinding dan 

ruangan. Pengiriman data feedback dari  mikrokontroler  ke server pada  setiap  pengiriman  

sebanyak  satu  data.  Untuk pengiriman  dari  server  ke  client  setiap  pengiriman sebanyak 

10 data. 

 

Tabel 2. Jumlah data pengujian 5 meter 

Jarak 5 meter, 

Sinyal 5 bar  

11 Mbps 

Jumlah Data 

Uji Coba 1 Uji Coba 1 

mikro server client mikro server client 

P 260 260 260 260 260 260 

PD 260 260 260 260 260 260 

PID 260 260 260 260 260 260 
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Tabel 3. Jumlah data pengujian 10 meter 

Jarak 10 meter, 

Sinyal 4 bar  

8 Mbps 

Jumlah Data 

Uji Coba 1 Uji Coba 1 

mikro server client mikro server client 

P 260 260 240 260 260 260 

PD 260 260 200 260 260 240 

PID 260 260 260 260 260 240 

 

 

Tabel 4. Jumlah data pengujian 20 meter 

Jarak 20 meter, 

Sinyal 3 bar  

6 Mbps 

Jumlah Data 

Uji Coba 1 Uji Coba 1 

mikro server client mikro server client 

P 260 260 240 260 260 260 

PD 260 260 260 260 260 260 

PID 260 260 260 260 260 240 

 

 

 

 

Tabel 5. Jumlah data pengujian 30 meter 

Jarak 30 meter, 

Sinyal 3 bar  

2 Mbps 

Jumlah Data 

Uji Coba 1 Uji Coba 1 

mikro server client mikro server client 

P 260 260 240 260 260 240 

PD 260 260 240 260 260 170 

PID 260 260 260 260 260 240 
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Bab V 

Kesimpulan 

 

Kontroler  PD  lebih tepat untuk diterapkan pada plant motor DC ini. Kelancaran 

komunikasi data antara client dengan server  dipengaruhi  oleh  kondisi  transfer  data  yang 

ada  pada  jaringan  dan  juga  jarak  dari server dengan plant. Terjadi  penumpukan  

pengiriman  data  ketika data yang dikirimkan dari server tertunda  akibat  delay pengiriman  

dalam  jaringan.  Data  yang  tertunda dalam pengiriman akan dikirimkan secara bersamaan 

dalam satu paket data pengiriman. Dalam pelaksanaan proses kendali jarak jauh diperlukan 

perangkat koneksi internet yang kapasitas lebih besar dari 15 MBPs. Oleh karena itu pada 

penelitian yang datang dapat ditingkatkan lagi dengan cara peningkatan bandwith koneksi 

internet. Selain itu sistem kendali PID memerlukan proses tuning yang lebih lama dan sedikit 

lebih sulit sehingga diperlukan teknik tunning otomatis. 
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 Pelaksanaan penelitian ini direncanakan dalam tiga tahun berjalan. Paparan kegiatan 

selama tiga tahun dapat dilihat dalam Tabel 2 berikut ini: 

 

Tabel 2. Jadwal Kegiatan  

No. Uraian Kegiatan 
Penanggung-

jawab 

Bulan Ke: ....... (sejak disetujui) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Persiapan dan 

koordinasi kegiatan 

penelitian 

Ketua 

(Moh Khairudin) 

        

2. Seminar instrumen Moh Khairudin         

3. Penyempurnaan 

instrumen penelitian 

 

Moh Khairudin 

        

 

 

4. 

Pelaksanaan 

Penelitian: 

         

a. Membuat desain   Totok Heru 

 

        

b.Perakitan dan 

manufakturing 

hardware 

Moh. Khairudin 

 

        

c. Pemrograman 

software rangkaian 

kontrol 

Rustam Asnawi 

 

        

5. Pengujian unjuk kerja Tim Peneliti         

6. Penyempurnaan 

instrumen penelitian 

 

Moh Khairudin 

        

6. Pelaksanaan 

Penelitian: 

         

7. a. Pembuatan manual  

(User Manual) 

Anggota 1: 

Totok Heru  

        

 b. Pembuatan instrumn 

evaluasi 

Moh Khairudin         

8. Laporan Kemajuan Moh Khairudin         

9. Seminar hasil  Moh Khairudin         

10. Revisi dan pembuatan 

laporan  

Tim Peneliti         
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