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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan latar belakang permasalahan yang mendasari 

pembuatan skripsi, spesifikasi alat yang akan direalisasikan dan sistematika penulisan 

skripsi. 

1.1. Tujuan 

Merancang dan merealisasikan sebuah alat pengendali posisi bola yang terletak di 

atas sebuah batang (Ball and Beam) dengan menggunakan sistem kendali Proportional 

Integral Derivative (PID) yang dilengkapi dengan program user interface sebagai alat 

peraga materi kuliah Sistem Kendali I FTEK UKSW. 

1.2. Latar Belakang 

Mata kuliah Sistem Kendali I (EE-518) merupakan salah satu mata kuliah wawasan 

yang dapat diambil oleh mahasiswa Fakultas Teknik Elektronika dan Komputer 

Universitas Kristen Satya Wacana.  Pada  mata kuliah ini mahasiswa diajarkan tentang 

teori dasar dari sistem kendali yang meliputi system modeling, representasi state-space, 

tanggapan waktu dan frekuensi, serta stabilitas sistem. Di dalam mata kuliah ini, selain 

diajarkan teori dasar sistem kendali juga terdapat praktikum berupa simulasi dari teori yang 

telah diajarkan dengan menggunakan program Matlab/Simulink.  

Dari perkuliahan pada mata kuliah Sistem Kendali I selama ini, dosen pengampu 

berpandangan bahwa belum ada alat peraga / media yang dapat memberikan gambaran 

secara sederhana dan nyata akan penerapan dari teori yang telah diajarkan dalam mata 

kuliah ini. Oleh karena itu, dosen pengampu mata kuliah Sistem Kendali I mempunyai 

keinginan untuk menambahkan alat peraga / media dalam perkuliahan untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman mengenai aplikasi dari teori sistem kendali sehingga 

mahasiswa dapat memahami dengan baik dari segi teori dan aplikasi yang diharapkan 

menumbuhkembangkan minat dan kreasi mahasiswa. 

Dari uraian diatas maka akan dibuat sebuah alat yang dinamakan Ball and Beam. 

Alat ini terdiri dari sebuah batang (beam) yang dapat bergerak secara tilting sehingga dapat 

mengatur letak / posisi dari sebuah bola (ball) yang diletakkan di atasnya. Ball and Beam 

merupakan alat yang cukup populer sebagai contoh penerapan dari sistem kendali umpan 
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balik yang banyak digunakan didalam dunia pendidikan, dan telah banyak dikembangkan 

dengan berbagai macam metode teknik pengendalian [1, h.6]. 

1.3. Spesifikasi Sistem 

Sesuai dengan surat tugas skripsi yang dikeluarkan oleh Fakultas Teknik Elektronika 

dan Komputer Universitas Kristen Satya Wacana dengan nomor 11/I.3/FTEK/II/2013 pada 

tanggal 18 Februari 2013, spesifikasi skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Mempunyai dimensi panjang sekitar 90 cm, lebar 15 cm, dan tinggi 30 cm. 

2. Menggunakan bola yang billiard berdiameter 5,65 cm dengan berat sekitar 180 

gram. 

3. Mempunyai program user interface yang terhubung melalui protokol serial 

yang bisa digunakan pada PC / laptop dengan OS Windows7. 

4. Mempunyai 7 setpoint posisi bola yang dapat dipilih (0 cm, 10 cm, 20 cm, 30 

cm, 40 cm, 50 cm, 60 cm) pada program user interface dengan ralat + 1cm. 

5. Menggunakan sistem kendali Proportional Integral Derivative. 

6. Nilai Kp, Ki, dan Kd dapat diatur dari program user interface, dan dilengkapi 

dengan nilai default Kp, Ki, dan Kd. 

7. Mampu menggambarkan posisi aktual bola yang dapat dilihat pada program 

user interface. 

8. Mampu menampilkan parameter nilai error, rise time, maximum overshoot, 

peak time, dan settling time dari sistem pada program user interface. 

9. Menggunakan power supply adaptor 5 Volt. 

1.4. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima bab, berikut 

adalah penjelasan dari kelima bab tersebut. 

BAB I Pendahuluan, pada bab ini akan dijelaskan tujuan dan latar belakang 

permasalahan yang mendasari pembuatan skripsi ini, spesifikasi alat yang akan 

direalisasikan dalam skripsi dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II Dasar Teori, bab ini berisi tentang pembahasan beberapa dasar teori yang 

mendukung pembuatan skipsi yang meliputi sensor GP2D12, Low Pass Filter R-C, 

mikrokontroler AVR ATmega8535, motor servo, PID controller, dan teknik analisis 

respon mahasiswa. 
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BAB III Perancangan Sistem, bab ini berisi tentang penjelasan perangkat keras dan 

perangkat lunak dari sistem. Perancangan perangkat keras meliputi perancangan modul 

mekanik, dan modul elektronik yang terdiri dari sensor, aktuator dan pengendali utama. 

Sedangkan untuk perancangan perangkat lunak meliputi perancangan perangkat lunak 

microcontroller yang terdiri dari controller, plotter, dan updater, serta perancangan 

aplikasi desktop sebagai program user interface. Pada bab ini juga dijelaskan tentang 

modeling dan simulasi sistem yang dirancang. 

BAB IV Pengujian dan Analisis, pada bab ini akan dijelaskan tentang pengujian 

perangkat keras maupun perangkat lunak yang telah dirancang dan direalisasikan, simulasi 

sistem dan analisis respon mahasiswa terhadap alat peraga. 

BAB V Penutup, bagian penutup berisi tentang kesimpulan dan saran-saran 

pengembangan. 

  

 


