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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

Pada bab ini akan dipaparkan kesimpulan yang didapatkan selama perancangan, 

perealisasian serta pengujian skripsi. Pada bab ini juga akan dipaparkan beberapa saran 

yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan skripsi ini. 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan perancangan, perealisasian dan pengujian dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Alat peraga Ball and Beam untuk Mata Kuliah Sistem Kendali I dengan sistem 

kendali PID dan dilengkapi proram user interface berhasil direalisasikan sesuai 

dengan spesifikasi. 

2. Sensor GP2D12 mempunyai sensitivitas yang berbeda di setiap titik karena 

karakter sensor GP2D12 yaitu tegangan keluarannya tidak linier terhadap 

perubahan jarak sehingga menyebabkan respon sistem di semua titik tidak 

sama. 

3. Dari pengujian keseluruhan sistem, konfigurasi Kp=5, Ki=0,2, dan Kd=45  

dipilih sebagai konfigurasi default sistem karena mempunyai prosentase 

keberhasilan sistem mencapai  settling paling tinggi yaitu 93,75%.  

4. Dari pengujian keseluruhan sistem dengan menggunakan konfigurasi default 

yaitu Kp=5, Ki=0,2, dan Kd=45  didapatkan hasil rerata rise time, rerata max 

overshoot,  rerata peak time, dan rerata settling time yang tidak sama dengan 

hasil simulasi dari modelling dengan konfigurasi yang sama baik dalam ranah s 

dan ranah z. Pada pengujian didapatkan rerata tr = 0,56 s, rerata  MP = 60,71 

%, rerata tp = 2,68 s, rerata ts = 5,45 s. Pada simulasi dalam ranah s didapatkan 

tr  = 0,0381 s, MP = 75,7 %, tp = 0,15 s, dan ts = 0,824 s. Sedangkan pada 

simulasi dalam ranah z didapatkan tr = 0,0169 s, MP = 117 %, tp = 0,1 s, dan    

ts  = 2,36 s.  

5. Dari hasil kuisioner respon mahasiwa terhadap alat peraga Ball and Beam 

didapatkan HR sebesar 94,12 % sehingga jika dicocokkan dengan tabel ukuran 

bobot hasil penilaian respon mahasiswa (Tabel 2.4) didapatkan hasil respon 

mahasiswa terhadap alat adalah “Sangat Baik”. 
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5.2. Saran Pengembangan 

Beberapa saran untuk pengembangan skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Menggunakan sensor jarak yang mempunyai tegangan keluaran yang linier 

terhadap jarak sehingga mempunyai sensitivitas yang sama di semua titik, serta 

menggunakan sensor jarak yang mempunyai response lebih cepat agar 

response sistem lebih cepat. 

2. Melakukan riset pada bagian controller untuk mendapatkan time sampling 

integral dan time sampling derivative yang menghasilkan controller yang lebih 

optimal, dan jika diperlukan time sampling integral dan time sampling 

derivative dibuat berbeda. 

3. Melakukan pemodelan sistem yang lebih mendetail agar hasil pemodelan yang 

didapatkan lebih mendekati hasil pengujian. 


