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ABSTRAK 

 
Novianto, Rizky 2016. Pemodelan Dan Analisis Kendali Suhu Ruangan Dengan 

Logika  Fuzzy Menggunakan Matlab. Skripsi. Program Studi Pendidikan Teknik 

Elektro, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Semarang. 

Pebimbing: Dhidik Prastiyanto dan Yohanes Primadiyono 

Kata Kunci: Pemodelan AC, Logika Fuzzy, PID 

Suhu di Indonesia bisa mencapai 35°C, dengan kondisi suhu yang panas dapat 

menyebabkan penurunan kinerja kognitif. Perlu pengkondisian udara untuk dapat 

memenuhi batas nyaman thermal yang menurut SNI 03-6572-2001 adalah 20.5°C 

sampai 27°C. Karena permasalah kurang efisiennya pengaturan temperatur akibat 

perubahan suhu luar dan jumlah orang yang berganti-ganti, maka dibuat 

pemodelan kendali suhu ruangan dengan logika fuzzy yang bisa mengatur secara 

otomatis temperatur pada kondisi nyaman. Pemodelan dan simulasi dibuat untuk 

menghemat biaya, waktu dan lebih mudah menganalisa sistem.  

Dalam perancangan sistem fuzzy mempunyai tahapan fuzzyfikasi, rule evaluation, 

dan deffuzyfikasi dengan variabel input suhu di luar ruangan, suhu di dalam 

ruangan, banyaknya orang, dengan keluaran suhu nyaman. Setelah pembuatan 

sistem fuzzy maka dimodelkan dan simulasikan ke dalam fuzzy toolbox dan 

simulink pada matlab untuk dianalisa sistem yang telah dibuat. 

Dapat disimpulkan bila semakin banyak orang dan semakin tinggi suhu di luar 

ruangan maka dibutuhkan suhu yang lebih rendah untuk melakukan 

pengkondisian udara nyaman di dalam ruangan. Kesulitannya adalah dalam 

penentuan batas-batas nilai linguistik dan fuzzy rule yang berpengaruh pada 

akurasi yang dihasilkan. Hasil analisis yang dilakukan, output dari kendali suhu 

ruangan dengan logika fuzzy mempunyai overload 1°C dengan penambahan 

kontrol PID dapat menurunkan overload dan memperkecil steady state error. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang       

 Indonesia terletak pada 6°08’ LU sampai 11°15’ LS sehingga secara 

geografis Indonesia berada dalam garis khatulistiwa atau tropis, namun secara 

thermis (suhu) tidak semua wilayah Indonesia merupakan daerah tropis. Daerah 

tropis menurut pengukuran suhu adalah daerah tropis dengan suhu rata-rata 20°C, 

sedangkan suhu di wilayah Indonesia umumnya dapat mencapai 35°C. Pada jurnal  

P.A. Hancock dan I. Vasmatzidis (2003:356) menyebutkan kondisi suhu yang 

panas dapat menyebabkan penurunan kinerja kognitif.                                                

  Karena jika terlalu panas dapat menyebabkan penurun kinerja 

kognitif maka diperlukan suhu yang nyaman. Adapun batas-batas kenyamanan 

thermal yang membuat nyaman, sehingga tidak mempengaruhi aktivitas yang bisa 

menurun dan juga kesehatan. Rentang suhu nyaman thermal untuk orang 

khatulistiwa menurut Georg Lippsmeier (1980)  menyatakan  bahwa  batas  

kenyamanan  antara 19°C TE-26°C TE dengan pembagian sebagai berikut: 

        Suhu 26°C TE: Umumnya penghuni sudah mulai 

berkeringat.        Suhu 26°C TE 30°C TE: Daya tahan dan kemampuan 

kerja penghuni  mulai menurun.        

       Suhu 33.5°C TE-35.5°C TE: Kondisi lingkungan mulai sukar.                    
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Suhu 35.5°C TE-36°C TE: Kondisi lingkungan tidak memungkinkan lagi.  

Sedangkan batas kenyamanan menurut SNI 03-6572-2001 adalah sebagai berikut: 

 Temperatur Efektif Kelembaban/RH 

Sejuk Nyaman 

Ambang Atas 

20.5°C TE-22.8°C 

24°C TE 

50% 

80% 

Nyaman Optimal 

Ambang Atas 

22.8°C TE-25.8°C 

28°C TE 

70% 

Hangat Nyaman 

Ambang Atas 

25.8°C TE-27.1°C 

31°C TE 

60% 

 

Tabe1 1.1 Batas Kenyamanan Thermal Menurut SNI 03-6572-2001 

Dengan suhu di Indonesia yang bisa mencapai 35°C Untuk mencapai 

kenyamanan thermal dibutuhkan pengkondisian suhu, yang paling mudah adalah 

pengkondisian suhu menggunakan AC (air conditioner). Secara garis besar AC 

(air conditioner) adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan 

suhu udara dan kelembapan suatu area. Dalam penggunaan AC manual, kita akan 

mengatur suhu sendiri dengan mencoba-coba manakah suhu yang paling nyaman. 

Apabila kita mengatur suhu terlalu dingin maka setting suhu dinaikan, begitu 

sebaliknya apabila terlalu panas saat mengaturnya maka kita menurunkan suhu 

lagi pada pengaturan untuk mencapai kenyamanan. Belum lagi ketika kondisi 

suhu luar ruangan berubah seperti pada pagi hari ketika kita sudah menghidupkan 

AC dan mengatur suhu nyaman, ketika sudah mulai siang pasti kita akan 

merasakan suhu di dalam ruangan memanas dan harus mengaturnya lagi. Itu 
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disebabkan radiasi suhu luar turut mempengaruhi suhu di dalam ruangan. Selain 

itu perubahan jumlah orang di dalam ruangan juga mempengaruhi suhu di dalam 

ruangan.    Karena alasan yang dipaparkan di atas, AC manual 

tidak efisien ketika  harus mencari suhu yang nyaman terlebih lagi saat adanya 

perubahan suhu dan jumlah peghuni di dalamnya. Oleh sebab itu perlu adanya 

tambahan setting suhu AC secara otomatis sesuai dengan kenyamanan thermal. 

Penulis menggunakan logika fuzzy untuk mengatur suhu secara otomatis karena 

logika Fuzzy berbeda dengan logika digital biasa. Dimana logika digital biasanya 

hanya mengenal dua keadaan yaitu ‘Ya’-‘Tidak’ atau ‘ON’-‘OFF’ atau ‘High’-

‘Low’ atau ‘1’-‘0’, sedangkan Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan rentang 

antara 0 hingga 1 serta memiliki nilai linguistik seperti sejuk nyaman, nyaman 

optimal, panas nyaman. Dalam pembuatan logika fuzzy penulis membuat tiga 

input yaitu suhu di luar ruangan, suhu di dalam ruangan, banyaknya orang di 

dalam ruangan yang mempunyai output kenyamanan thermal. Yang menjadi 

referensi minimal dan maksimalnya adalah kenyamanan thermal menurut SNI 03-

6572-2001 dalam tabel 1.1 yang di bagi jadi tiga nilai linguistik yaitu sejuk 

nyaman, nyaman optimal, panas nyaman.       

    Setelah menentukan sistem yang di buat adalah 

kendali suhu ruangan dengan logika fuzzy maka di buatlah sebuah pemodelan. 

Karena pemodelan memilika kelebihan hemat biaya, hemat waktu, dan dapat 

menganalisa bagaimana sistem bekerja dengan melakukan percobaan perubahan 

variabel dengan mencari output yang diinginkan dari sistem yang dibuat. Untuk 

pemodelan sendiri penulis menggunakan fuzzy toolbox yang berada pada matlab 
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dan di lanjutkan pembuatan model dan simulasi menggunakan simulink pada 

matlab dengan tambahan kendali PID dalam pemodelan yang akan dibuat. 

1.2 Rumusan Masalah       

 Bagaimana membuat model dan simulasi kendali suhu ruangan dengan 

logika fuzzy dengan menggunakan matlab? 

1.3 Batasan Masalah       

 Pemodelan dan simulasi kendali suhu ruangan dengan logika fuzy 

menggunakan fuzzy toolbox dan simulink yang berada pada matlab, dengan faktor 

yang di gunakan untuk kendali suhu ruangan mengunakan input suhu di luar 

lingkungan, suhu di dalam ruangan dan jumlah orang yang ada di dalam ruangan 

tersebut. 

1.4 Tujuan Penelitian       

 Membuat pemodelan dan simulasi kendali suhu ruangan otomatis dengan 

suhu nyaman 20°C -27°C dengan logika fuzzy menggunakan matlab. 

1.5 Manfaat Penelitian       

 Dengan pembuatan pemodelan dan simulaasi kendali suhu ruangan 

menggunakan fuzzy dapat digunakan untuk mengangalisa sistem sebelum di 

terapkan ke dunia nyata, ini berarti tidak memerlukan biaya besar dan dapat 

melakukan eksperimen perubahan variabel sehingga paham apa yang akan terjadi 

bila suatu variabel diubah dan bagaimana efeknya pada sistem yang dibuat . 
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1.6 Sistematika  Penulisan       

 Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari bagian awal, isi dan bagian 

akhir dengan susunan sebagai berikut:       

Bagian awal skripsi terdiri dari halaman judul, pernyataan keaslian, persetujuan 

pembimbing, pengesahan, persembahan, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar 

tabel, daftar gambar dan daftar lampiran.       

Bagian isi skripsi terdiri dari lima bab, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode 

penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan penutup.          

Bab I PENDAHULUAN yang memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika skripsi.        

Bab II LANDASAN TEORI memuat tinjauan pustaka tentang pemodelan dan 

simulasi, air conditioner, sistem kendali, logika fuzzy, PID, dan sensor.        

Bab III METODE PENELITIAN yang memuat waktu dan alat penelitian, 

flowchart metode penelitian, kontrol sistem blok diagram, perancangan sistem 

fuzzy, dan penerapan logika fuzzy menggunakan matlab.                                

Bab IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang memuat tentang 

hasil simulasi pemodelan kendali suhu ruangan dengan logika fuzzy pada toolbox 

fuzzy dan simulink dengan matlab.             

Bab V PENUTUP yang berisi tentang simpulan dan saran dari pemdelan dan 

analisis kendali suhu ruangan dengan fuzzy menggunakan matlab.        

Pada akhir skripsi disajikan daftar pustaka dan lampiran yang mendukung 

penulisan.
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pemodelan Dan Simulasi      

 Pengertian model didefinisikan sebagai suatu deskripsi logis tentang 

bagaimana sistem bekerja atau komponen-komponen berinteraksi. Dengan 

membuat model dari suatu sistem maka diharapkan dapat lebih mudah untuk 

melakukan analisis. Hal ini merupakan prinsip pemodelan, yaitu bahwa 

pemodelan bertujuan untuk mempermudah analisis dan pengembangannya. 

Melakukan pemodelan adalah suatu cara untuk mempelajari sistem dan model itu 

sendiri dan juga bermacam-macam perbedaan perilakunya. Dan simulasi 

merupakan suatu teknik meniru operasi atau proses-proses yang terjadi dalam 

suatu sistem dengan bantuan perangkat komputer dan dilandasi oleh beberapa 

asumsi tertentu sehingga sistem tersebut bisa dipelajari secara ilmiah (Law and 

Kelton, 1991).  Sedangkan sistem adalah kumpulan obyek yang saling 

berinteraksi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan logis dalam suatu 

lingkungan yang kompleks. Obyek yang menjadi komponen dari sistem dapat 

berupa obyek terkecil dan bisa juga berupa sub-sistem atau sistem yang lebih kecil 

lagi. Dalam definisi ini disertakan elemen lingkungan karena lingkungan sistem 

memberikan peran yang sangat penting terhadap perilaku sistem itu. Bagaimana 

komponen-komponen sistem itu berinteraksi, hal itu adalah dalam rangka 

mengantisipasi lingkungan. Mengamati sistem bukan hanya mendefinisikan 
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komponen-komponen pendukung sistem, tetapi lebih dari dari itu harus pula 

mengetahui perilaku dan variabel-variabel yang ada di dalamnya. Paling tidak 

analisis terhadap sistem harus dapat membuat konsepsi tentang sistem itu.   

    Ada beberapa cara untuk dapat merancang, 

menganalisis dan mengoperasikan suatu sistem. Salah satunya adalah dengan 

melakukan pemodelan, membuat model dari sistem tersebut. Model adalah alat 

yang sangat berguna untuk menganalisis maupun merancang sistem. Sebagai alat 

komunikasi yang sangat efisien, model dapat menunjukkan bagaimana suatu 

operasi bekerja dan mampu merangsang untuk berpikir bagaimana meningkatkan 

atau memperbaikinya. Berikut ini adalah gambaran dari aneka cara mempelajari 

sistem: 

 

Sistem 

Eksperimen dengan 

menggunakan sistem 

aktual 

Model Matematis 

Simulasi Solusi Analitis 

Model Fisik 

Eksperimen dengan 

menggunakan suatu medel 

dari sistem 
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Gambar 2.1 Cara Mempelajari Sistem (Sumber : Averill M. Law, W. David 

Kelton, 1991) 

Dalam simulasi digunakan komputer untuk mempelajari sistem secara 

numerik, dimana dilakukan pengumpulan data untuk melakukan estimasi statistik 

untuk mendapatkan karakteristik asli dari sistem. Simulasi merupakan alat yang 

tepat untuk digunakan terutama jika diharuskan untuk melakukan eksperimen 

dalam rangka mencari komentar terbaik dari komponen-komponen sistem. Hal ini 

dikarenakan sangat mahal dan memerlukan waktu yang lama jika eksperimen 

dicoba secara nyata.        

 Dengan melakukan studi simulasi maka dalam waktu singkat dapat 

ditentukan keputusan yang tepat serta dengan biaya yang tidak terlalu besar 

karena semuanya cukup dilakukan dengan komputer. Pendekatan simulasi diawali 

dengan pembangunan model sistem nyata. Model tersebut harus dapat 

menunjukkan bagaimana berbagai komponen dalam sistem saling berinteraksi 

sehingga benar-benar menggambarkan perilaku sistem. Setelah model dibuat 

maka model tersebut ditransformasikan ke dalam program komputer sehingga 

memungkinkan untuk disimulasikan.        

       1. Eksperimen dengan sistem aktual vs eksperimen 

dengan model sistem  Jika suatu sistem secara fisik memungkinkan dan 

tidak memakan biaya yang besar untuk dioperasikan sesuai dengan kondisi 

(skenario) yang kita inginkan maka cara ini merupakan cara yang terbaik karena 

hasil dari eksperimen ini benar-benar sesuai dengan sistem yang dikaji. Namun 

sistem seperti itu jarang sekali ada dan penghentian operasi sistem untuk 



9 

 

 

 

keperluan eksperimen akan memakan biaya yang sangat besar. Selain itu untuk 

sistem yang belum ada atau sistem yang masih dalam rancangan maka eksperimen 

dengan sistem aktual jelas tidak bisa dilakukan sehingga satu-satunya cara adalah 

dengan menggunakan model sebagi representasi dari sistem aktual.   

         2. Model fisik vs Model 

Matematis        Model fisik 

mengambil dari sebagian sifat fisik dari hal-hal yang diwakilinya, sehingga 

menyerupai sistem yang sebenarnya namun dalam skala yang berbeda. Walaupun 

jarang dipakai, model ini cukup berguna dalam rekayasa sistem. Dalam penelitian, 

model matematis lebih sering dipakai jika dibandingkan dengan model fisik. Pada 

model matematis, sistem direpresentasikan sebagai hubungan logika dan 

hubungan kuantitatif untuk kemudian dimanipulasi supaya dapat dilihat 

bagaimana sistem bereaksi.          3. Solusi 

Analitis vs Simulasi         Setelah 

model matematis berhasil dirumuskan, model tersebut dipelajari kembali apakah 

model yang telah dikembangkan dapat menjawab pertanyaan yang berkaitan 

dengan tujuan mempelajari sistem. Jika model yang dibentuk cukup sederhana, 

maka relasi-relasi matematisnya dapat digunakan untuk mencari solusi analitis. 

Jika solusi analitis bisa diperoleh dengan cukup mudah dan efisien, maka 

sebaiknya diigunakan solusi analitis karena metode ini mampu memberikan solusi 

yang optimal terhadap masalah yang dihadapi. Tetapi seringkali model terlalu 

kompleks sehingga sangat sulit untuk diselesaikan dengan metoda-metoda 

analitis, maka model tersebut dapat dipelajari dengan simulasi. Simulasi tidak 
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menjamin memberikan hasil yang optimal melainkan dijamin bahwa hasilnya 

mendekati optimal.                

 

4. Klasifikasi Model Simulasi        

 Pada dasarnya model simulasi dikelompokkan dalam tiga dimensi yaitu 

(Averill M. Law, W. David Kelton, 1991)               

a) Model Simulasi Statis dengan Model Simulasi Dinamis   

 Model simulasi statis digunakan untuk mempresentasikan sistem pada saat 

tertentu atau sistem yang tidak terpengaruh oleh perubahan waktu. Sedangkan 

model simulasi dinamis digunakan jika sistem yang dikaji dipengaruhi oleh 

perubahan waktu.                  

b) Model Simulasi Deterministik dengan Model Simulasi Stokastik.  

 Jika model simulasi yang akan dibentuk tidak mengandung variabel yang 

bersifat random, maka model simulasi tersebut dikatakan sebagi simulasi 

deterministik. Pada umumnya sistem yang dimodelkan dalam simulasi 

mengandung beberapa input yang bersifat random, maka pada sistem seperti ini 

model simulasi yang dibangun disebut model simulasi stokastik.             

c) Model simulasi Kontinu dengan Model Simulasi Diskret   

 Untuk mengelompokkan suatu model simulasi apakah diskret atau 

kontinyu, sangat ditentukan oleh sistem yang dikaji. Suatu sistem dikatakan 

diskret jika variabel sistem yang mencerminkan status sistem berubah pada titik 

waktu tertentu, sedangkan sistem dikatakan kontinyu jika perubahan variabel 

sistem berlangsung secara berkelanjutan seiring dengan perubahan waktu. 
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2.2 Air Conditioner 
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Air conditioner adalah sistem atau mesin yang dirancang untuk menstabilkan suhu 
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udara dan kelembapan suatu area (yang digunakan untuk pendinginan maupun 

pemanasan tergantung pada sifat udara pada waktu tertentu).        

2.2.1 Proses Kerja Air Conditioner       

 Secara  garis  besar  prinsip  kerja  AC  adalah  penyerapan  panas  oleh 

evaporator, pemompaan panas oleh kompresor, pelepasan panas oleh kondensor 

serta proses ekspansi. Proses-proses ini berkaitan erat dengan temperatur didih 

dan temperatur kondensasi refrigerant. Refrigerant adalah zat yang mudah 

berubah bentuk (menjadi uap atau cair) sehingga cocok jika digunakan sebagai 

media pemindah panas dalam mesin pendingin. Temperatur didih dan temperatur 

kondensasi berkaitan dengan tekanan. Titik didih dan titik embun dapat digeser 

naik atau main dengan mengatur besarnya tekanan yang diberikan. Hal ini 

berpengaruh besar terhadap proses perpindahan panas yang terjadi pada AC.  

      Cara kerja AC dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 2.2 Cara Kerja AC
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Pada mulanya terjadi perpindahan panas dari dalam ruangan ke luar 

ruangan. Kompresor (4) yang berfungsi mengalirkan zat pendingin (refrigerant) 

ke dalam pipa tembaga yang berbentuk kumparan (1). Udara dititipkan oleh kipas 

udara (blower atau fan) di sela-sela kumparan tadi, sehingga panas yang ada 

dalam udara diserap oleh pipa refrigerant dan kemudian mengembun. Udara yang 

melalui kumparan dan telah diserap panasnya, masuk ke dalam ruangan dalam 

keadaan sejuk/dingin (3). Selanjutnya udara dalam ruang dihisap dan selanjutnya 

proses penyerapan panas diulang kembali.            

2.2.2 Bagian Utama Air Conditioner         

2.2.2.1 Refrigerant        

 Refrigerant adalah fluida kerja yang dipakai pada mesin refrigerasi yang 

dapat menyerap panas melalui penguapan. Sebagai media perpindahan panas 

dalam sistem pendinginan, refrigerant sangat penting untuk diperhatikan sifat- 

sifatnya, selain itu refrigerant juga perlu dipertimbangkan segi ekonomisnya untuk 

pendinginan yang berkapasitas besar. Dalam pemakaiannya refrigerant dibedakan 

menjadi refrigerant primer dan refrigerant sekunder. 

Refrigerant primer adalah refrigerant yang dipakai dalam sistem kompresi 

uap. Refrigerant sekunder adalah cairan yang digunakan untuk mengangkut energi 

kalor suhu rendah dari suatu tempat ke tempat lain. Pemilihan refrigerant 

hendaknya dapat dipilih jenis refrigerant yang sesuai dengan jenis kompresor dan 

pemilihan refrigerant harus memperhatikan syarat-syarat termodinamika, kimiawi, 

fisika. persyaratan refrigerant untuk unit refrigerasi adalah sebagai berikut : 
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Syarat-syarat Refigerant                    

1. Syarat Termodinamika                  

a. Titik didih          

 Titik didih refrigerant merupakan indikator yang menyatakan tentang 

refrigerant yang dipakai dapat menguap pada temperatur rendah yang diinginkan, 

tetapi pada tekanan yang tidak terlalu rendah.               

b. Tekanan pengembunan yang tidak terlampau tinggi   

 Dengan tekanan pengembunan yang rendah maka perbandingan 

kompresinya lebih rendah sehingga penurunan performa mesin dapat dihindarkan.  

Selain itu dengan  tekanan kerja yang lebih rendah, mesin dapat bekerja lebih 

aman karena kemungkinan terjadinya ledakan, kebocoran rendah.             

c. Tekanan penguapan harus cukup tinggi     

 Sebaiknya refrigerant memiliki temperatur penguapan pada tekanan yang 

lebih tinggi dari tekanan atmosfir karena kerusakan dan sebagainya, akan menjadi 

lebih kecil.                    

d. Kalor laten penguapan        

 Panas laten (panas penguapan) refrigerant yang tinggi sangat dikehendaki, 

sebab akan menghasilkan ”refrigerating effect” yang besar. Aliran refrigerant 

yang disirkulasikan akan lebih rendah bila refrigerating effect tinggi dan akan 

lebih ekonomis.                    

e. Titik beku         

 Refrigerant yang dipakai sedemikian rupa sehingga titik beku  fluida ini 

jauh berada di bawah temperatur kerja evaporator. Jika titik beku refrigerant ini 



14 

 

 

 

ternyata lebih dekat dengan temperatur kerja evaporator, maka waktu 
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pendinginan akan berlangsung lebih lama dari semestinya.     

           2. Syarat kimia refrigerant       

           1. Tidak mudah terbakar dan mudah meledak               

2. Tidak boleh beracun dan berbau merangsang.                

3. Tidak menyebabkan terjadinya korosi.                

4. Stabil dan bereaksi dengan material yang dipakai.              

5. Tidak mengganggu lingkungan.                 

3. Syarat Fisik Refrigerant                             

1. Konduktivitas termal yang tinggi akan menyebabkan terjadinya efek 

perpindahan panas yang baik                   

2. Viskositas yang rendah akan memberikan kerugian tekanan.              

3. Mempunyai sifat insulator yang baik.           

Pipa Refrigerant         

 Pipa refrigerant menghubungkan komponen yang satu dengan komponen 

yang lain dalam mesin refrigerant. Ada tiga bagian utama dalam sistem perpipaan 

refrigerasi dasar. Seperti terlihat pada gambar dibawah ini, ada perpipaan untuk 

jalur tekan, jalur cairan dan jalur hisap. 
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Gambar 2.3 Perpipaan Pada Sistem Refrigerant 

Jalur cair          

 Jalur ini terletak antara kondensor dan evaporator. Pipa ini mengalirkan 

cairan yang lebih tinggi massanya dibandingkan uap pada bagian lain, maka 

diameternya akan lebih kecil. Pada jalur ini tejadi penurunan tekanan karena 

adanya katup ekspansi Pipa refrigerant juga dipakai pada evaporator dan 

kondensor.    Untuk refrigerant fluorocarbon menggunakan pipa tembaga pipa 

tanpa sambungan (seamless). Ukuran biasa memakai OD (outside diameter).  

     Untuk amonia memakai pipa besi. Ukuran memakai IPS (iron 

pipe size).      Jalur hisap         

  Jalur ini terletak antara evaporator dan kompresor. Jalur hisap ini 

cukup kritis dalam desain dan kontruksi karena berpengaruh pada penurunan 

tekanan saat masuk kompresor.        

     Jalur tekan         

  Jalur ini terletak antara kompresor dan kondensor. Pada jalur ini 

harus dicegah aliran balik dari kondensor ke kompresor. 

2.1.2.2 Evaporator 

Evaporator adalah komponen pada sistem pendingin yang berfungsi 

sebagai penukar kalor, serta bertugas menguapkan refrigerant dalam sistem, 

sebelum dihisap oleh kompresor. 
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Gambar 2.4 Evaporator 

Panas udara sekeliling dihisap oleh kipas yang terdapat pada evaporator 

kemudian udara tersebut bersentuhan dengan pipa/coil evaporator yang 

didalamnya terdapat gas pendingin (refrigerant) kemudian udara tersebut kembali 

dialirkan keluar evaporator, sehingga suhu udara disekeliling evaporator turun 

(W.F. Stoecker dan J.W. Jones, 1996).        

Penggolongan Evaporator        

 Ada beberapa macam evaporator, sesuai dengan tujuan penggunaannya 

dan bentuknya dapat berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan karena media yang 

hendak didinginkan dapat berupa gas, cairan atau padat. Maka evaporator dapat 

dibagi menjadi beberapa golongan, sesuai dengan refrigeran yang ada di 

dalamnya, yaitu: jenis ekspansi kering, jenis setengah basah, jenis basah, dan 

sistem pompa cairan. 
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1) Jenis Ekspansi Kering        

 Dalam jenis ekspansi kering, cairan refrigerant yang diekspansikan 

melalui katup ekspansi pada waktu masuk ke dalam evaporator sudah dalam 

keadaan campuran cair dan uap, sehingga keluar dari evaporator dalam keadaan 

uap air. 

2) Evaporator Jenis Setengah Basah      

 Evaporator jenis setengah basah adalah evaporator dengan kondisi 

refrigerant diantara evaporator jenis ekspansi kering dan evaporator jenis basah. 

Dalam evaporator jenis ini, selalu terdapat refrigerant cair dalam pipa 

penguapnya. 

3) Evaporator Jenis Basah        

 Dalam evaporator jenis basah, sebagian besar dari evaporator terisi oleh 

cairan refrigerant. 

2.2.2.3 Kondensor        

 Kondensor merupakan bagian dari mesin pendingin yang berfungsi untuk 

membuang panas dari uap refrigerant. Proses pembuangan panas dari kondensor 

terjadi karena adanya penurunan refrigerant dari kondisi uap lewat jenuh menuju 

ke uap jenuh, kemudian terjadi proses perubahan fasa refrigerant yaitu dari fasa 

uap menjadi fasa cair. Untuk mencairkan uap refrigerant yang bertekanan dan 

bertemperatur tinggi, diperlukan usaha melepaskan panas sebanyak panas laten 

pengembunan dengan cara mendinginkan uap refrigerant pada media pendingin. 
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Jumlah panas yang dilepas di dalam kondensor sama dengan jumlah panas yang 

diserap refrigerant di dalam evaporator dan panas ekivalen dengan energi yang 

diperlukan untuk melakukan kerja kompresi. 

Penggolongan Kondensor                         

1. Kondensor Tabung dan Pipa Horisontal     

 Kondensor tabung dan pipa banyak digunakan pada unit kondensor 

berukuran kecil sampai besar, unit pendingin air dan penyegar udara sangat baik 

untuk amonia maupun untuk freon.       

 Dalam kondensor tabung dan pipa terdapat banyak pipa pendingin, dimana 

air pendingin mengalir dalam pipa tersebut. Ujung dan pangkal pipa tersebut 

terkait dengan plat pipa, sedangkan diantara plat pipa dan tutup tabung dipasang 

sekat-sekat, untuk membagi aliran yang melewati pipa- pipa tersebut tetapi juga 

untuk mengatur agar kecepatannya cukup tinggi antara 1 sampai 2 m/detik (W. 

Arismunandar dan H. Saito, 1991). 
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Gambar 2.5  Kondensor Selubung Dan Tabung (Shell And Tube Condenser) 

 

Keterangan : 

1. Saluran air pendingin keluar              6.   Pengukur muka cairan 

2. Saluran air pendingin masuk              7.   Saluran masuk refrigerant 

3. Pelat pipa                                            8.   Tabung keluar refrigerant 

4. Pelat distribusi                                    9.   Tabung 

5. Pipa bersirip 

Air pendingin masuk kondensor dari bagian bawah, kemudian masuk ke 

dalam pipa pendingin dan keluar pada bagian atas. Jumlah saluran air yang 

terbentuk oleh sekat-sekat itu disebut jumlah saluran. Saluran maksimum yang 
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dipakai berjumlah 12. Tahanan aliaran air pendingin dalam pipa bertambah besar 



22 

 

 

 

dengan banyaknya jumlah saluran.            
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Ciri-ciri kondensor tabung dan pipa adalah sebagai berikut:             
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1. Pipa air dapat dibuat dengan lebih mudah.               
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2. Bentuknya sederhana (horisontal) dan mudah pemasangannya.             
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3. Pipa pendingin mudah dibersihkan.                
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4. Dapat dibuat dengan pipa pendingin bersirip, sehingga relatif berukuran lebih    
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kecil dan ringan.                              
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2. Kondensor Tabung dan Koil      
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 Kondensor tabung dan koil banyak digunakan pada unit dengan freon 
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sebagai refrigerant berkapasitas relatif kecil, misalnya pada penyegar udara jenis 
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paket, pendinigin air dan sebagainya. Pada gambar 2.9, digambarkan kondensor 

tabung dan koil dengan koil pipa pendingin didalam tabung yang dipasang pada 

posisi vertikal, koil pipa pendingin tersebut biasanya terbuat dari tembaga, tanpa 

sirip atau dengan sirip, pipa tersebut mudah dibuat dan murah harganya.      

 Pada kondensor tabung dan koil, air mengalir di dalam pipa pendingin. 

Endapan dan kerak yang terbentuk di dalam pipa harus dibersihkan dengan 

menggunakan zat kimia (deterjen).             

Ciri-ciri  kondensor tabung dan koil adalah sebagai berikut :             

1. Harganya murah karena mudah pembuatannya.               

2. Kompak karena posisi yang vertikal dan pemasangannnya yang mudah.            

3. Tidak mungkin diganti dengan pipa pendingin, sedangkan pembersihannya 

harus dihilangkan dengan deterjen. 
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Gambar 2.6  Kondensor Tabung Dan koil 

3. Kondensor Dengan Pendingin Udara     

 Kondensor pendingin udara terdiri dari koil pipa pendingin bersirip pelat 

(pipa tembaga dan sirip aluminium atau pipa tembaga dengan sirip tembaga). 

Udara mengalir dengan arah yang tegak lurus pada bidang pendingin. Gas 

refrigerant yang bertemperatur tinggi masuk ke bagian atas dari koil dan secara 

berangsur-angsur mencair kedalam aliran bagian bawah koil. 

 

Gambar 2.7 Kondensor Dengan Pendingin Udara 
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Ciri-ciri kondensor pendingin udara adalah sebagai berikut: 

1. Tidak memerlukan pipa air pendingin, pompa air dan penampung air, karena 

tidak menggunakan air. 

2. Dapat dipasang dimana saja asal terdapat udara bebas.              

3. Tidak mudah terjadi korosi karena permukaan koil kering.             

4. Memerlukan pipa refrigerant bertekanan tinggi yang panjang karena kondensor 

biasanya diletakan diluar rumah.                 

5. Pada musim dingin, tekanan pengembunan perlu dikontrol untuk mengatasi 

gangguan yang dapat terjadi karena turunnya tekanan pengembunan yang terlalu 

besar, yang disebabkan oleh temperatur udara atmosfir yang rendah.     

2.2.2.4 Kompresor        

 Kompresor dibagi dua jenis utama yaitu, kompresor positif dimana gas 

dihisap masuk kedalam silinder dan dikompresikan dan jenis kompresor non 

positif dimana gas yang dihisap masuk dipercepat alirannya oleh impeller 

sehingga mengubah energi refrigerant menjadi energi tekanan. Secara umum 

kompresor digolongkan dalam beberapa jenis berdasarkan metode kompresinya, 

diantaranya akan dijelaskan lebih lanjut sebagai berikut:       

Penggolongan Kompresor                 
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1) Penggolongan berdasarkan metode kompresi 

 

Gambar 2.8  Penggolongan Kompresor Berdasarkan Metode Kompresi 

2) Menurut bentuk                 

Kompresor horisontal               

Kompresor vertical                     

Silinder banyak (jenis V, jenis W, jenis V-V)               

3) Menurut kecepatan                

Kecepatan tinggi                 

Kecepatan rendah                  

4) Menurut refrigerant               

Kompresor amonia                

Kompresor freon                

Kompresor CO2                  

5) Menurut konstruksi              

Jenis terbuka                

Jenis semi hermatik (semi kedap)             

Jenis hermatik              

Kompresor Yang Sering Digunakan                

1. Kompresor Torak Kecepatan Tinggi Bersilinder Banyak 
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Kecepatan yang tinggi digunakan apabila kapasitas lebih besar. Tetapi kecepatan 

yang tinggi dapat menyebabkan terjadinya getaran besar yang  diakibatkan oleh 

gerakan bolak-balik dari torak. 

  

Gambar 2.9 Konstruksi kompresor Torak (Silinder Ganda) Kecepatan Tinggi 

Kecepatan putar kompresor berkisar 900-1800 rpm. Dan daya penggerak 

kompresor berkisar 3,7 sampai 200 Kw (W. Arismunandar dan H. Saito, 1991) 

Keterangan

1. Katup penutup pada pipa hisap       

2. Saringan hisap             

3. Silinder              

4. Pegas keamanan             

5. Torak              

6. Katup penutup pada pipa buang 

7. Puli alur V                         

8. Sekat poros              

9. Poros engkol            

10. Pompa minyak           

11. Katup pengama

2. Kompresor Putar        

 Dibandingkan dengan kompresor torak, kontruksi kompresor berputar 
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lebih sederhana dan komponen-komponennya lebih sedikit. Di samping ini, untuk 

kapasitas kompresor yang lebih besar, pembuatannya lebih mudah dan getarannya 

lebih kecil. Hal ini disebabkan karena pada kompresor putar tidak terdapat bagian 

yang bergerak bolak-balik.                  

3. Kompresor Sekrup       

 Kompresor sekrup mempunyai dua rotor yang berpasangan. Kompresor 

sekrup mempunyai beberapa keuntungan yaitu bagian yang bergesekan lebih 

sedikit, perbandingan kompresi tinggi dalam satu tingkat, relatif stabil terhadap 

pengaruh cairan (kotoran) yang terserap dalam refrigerant. Mekanisme kompresi 

dari kompresor sekrup melakukan tiga langkah yaitu langkah hisap, langkah 

kompresi, langkah buang. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

Gambar 2.10 Mekanisme Kompresor Sekrup 

4. Kompresor Semi Hermatik       

 Pada kompresor semi hermatik listrik dibuat menjadi satu dengan  
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kompresor. Jadi, rotor motor listrik terletak di ruang engkol dari kompresor 

tersebut, dengan demikian tidak diperlukan lagi penyekat sehingga dapat dicegah 

bocornya refrigerant. Di samping itu kontruksinya lebih kompak dan bunyi mesin 

lebih halus.         

 Kompresor ini memerlukan insulator listrik yang baik, yaitu yang tahan 

terhadap gas refrigerant. Jadi gas refrigerant sangat cocok untuk itu, sebab selain 

tidak merusak insulator listrik, gas refrigerant juga mempunyai sifat mengisolasi. 

Pada waktu ini kompresor semi hermatik untuk gas refrigerant dibuat kira-kira 

sampai 40 kW.                    

Gambar 2.11 Kompresor Semi Hermatik 

5. Kompresor Hermatik        

 Hampir sama dengan kompresor semi hermatik. Perbedaannya hanya 

terletak pada penyambungan rumah (baja) kompresor dengan stator motor 

penggeraknya. Pada kompresor hermatik digunakan sambungan las sehingga 

udara tertutup rapat seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Sedangkan pada 
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kompresor semi harmatik rumah terbuat dari besi tuang, bagian-bagian penutup 

dan penyambungannya masih bisa dibuka. Kompresor hermatik dibuat untuk unit 

kapasitas rendah, sampai 7,5 kW (W. Arismunandar dan H. Saito, 1991) 

 

 

Gambar  2.12 Kompresor Putar Hermatik 

2.2.2.5 Katup Exspansi       

 Komponen utama yang lain untuk mesin refrigerasi adalah katup ekspansi. 

Katup ekspansi ini digunakan untuk menurunkan tekanan dan untuk 

mengekspansikan secara adiabatik cairan yang bertekanan dan bertemperatur 

tinggi sampai mencapai tingkat tekanan dan temperatur rendah, atau 

mengekspansikan refrigerant cair dari tekanan kondensasi ke tekanan evaporasi.  

  Refrigerant cair diinjeksikan keluar melalui oriffice, refrigerant 

segera berubah menjadi kabut yang tekanan dan temperaturnya rendah. Selain itu, 
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katup ini juga sebagai alat konrol refrigerasi yang berfungsi :              

1. Mengatur jumlah refrigerant yang mengalir dari pipa cair menuju evaporator 

sesuai dengan laju penguapan pada evaporator. 

2. Mempertahankan perbedaan tekanan antara kondensor dan evaporator agar 

penguapan pada evaporator berlangsung pada tekanan kerjanya.                   

Pipa Kapiler          

 Pipa kapiler adalah salah satu alat ekspansi. Alat ekspansi ini mempunyai 

dua kegunaan yaitu untuk menurunkan tekanan refrigerant cair dan untuk 

mengatur aliran refrigerant ke evaporator. Cairan refrigerant memasuki pipa 

kapiler tersebut dan mengalir sehingga tekanannya berkurang akibat dari gesekan 

dan percepatan refrigerant. 

Gambar 2.13 Pipa Kapiler 

Pipa kapiler hampir melayani semua sistem refrigerasi yang berukuran kecil, dan 

penggunaannya meluas hingga pada kapasitas regrigerasi 10kW. Pipa kapiler 

mempunyai ukuran panjang 1 hingga 6 meter, dengan diameter dalam 0,5 sampai 
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2 mm (W.F. Stoecker dan J.W. Jones, 1996).               
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 Diameter dan panjang pipa kapiler ditetapkan berdasarkan kapasitas 
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pendinginan, kondisi operasi dan jumlah refrigerant dari mesin refrigerasi yang 
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bersangkutan. Konstruksi pipa kapilar sangat sederhana, sehingga jarang terjadi 
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gangguan. Pada waktu kompresor berhenti bekerja, pipa kapiler menghubungkan 
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bagian tekanan tinggi dengan bagian tekanan rendah, sehingga menyamakan 

tekanannya dan memudahkan start berikutnya.            

Keuntungan sistem refrigerasi menggunakan pipa kapiler :             

1) Harga pipa kapiler murah.                 

2) Saat refrigerant masuk ke dalam sistem pipa kapiler, maka tekanan refrigerant 

akan menjadi kritis, sehingga tidak memerlukan receiver.             

3) Jarang terjadi gangguan. Pada waktu kompresor berhenti bekerja, pipa kapiler 

menghubungkan bagian tekanan tinggi dengan bagian tekanan rendah, sehingga 

tekanannya sama.            

2.2.2.6 Instrument Pendukung                 

a. Kipas Dan Motor Listrik        

 Fungsi kipas pada AC digunakan untuk mengalirkan udara dalam sistem. 

Kipas yang sering digunakan dalam sistem AC yaitu kipas sentrifugal (blower) 

dan kipas propelar. Kipas sentrifugal atau blower diletakkan di dalam ruangan. 

Fungsi blower adalah meniup udara dingin di dalam ruangan. Sedangkan kipas 

propelar diletakkan di luar ruangan tugasnya membuang udara panas pada sisi 

belakang atau aplikasi kondensor. 
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Gambar 2.14 Kipas Blower Dan Kipas Kondensor 

 

Pada AC, motor listrik dipakai sebagai penggerak kompresor, pompa dan 

kipas. Pengubahan energi listrik menjadi energi mekanik dilakukan dengan 

memanfaatkan sifat-sifat gaya magnetik.                

b. Receiver         

 Receiver atau tangki penampung berfungsi sebagai penampung atau 

penyimpan refrigerant dalam system pendingin. Letak receiver terdapat antara 

drier strainer dan kondensor.                  

c. Drier Strainer         

 Terdiri atas silika gel dan screen. Silika gel berfungsi untuk menyerap 

kotoran, dan screen untuk menyaring kotoran berupa karat dan yang lainnya. 

Apabila refrigerant terdapat kotoran maka refrigerant tersebut akan tersaring drier 

strainer terlebih dahulu sebelum masuk ke expansion valve, sehingga katup 

ekspansi tidak rusak dan mengalami kebuntuan. Apabila kran ekspansi buntu 

maka tidak akan terjadi proses pendinginan.              

2.3 Sistem Kendali         

 Sistem kendali dapat dikatakan sebagai hubungan antara komponen yang 

membentuk sebuah konfigurasi sistem, yang akan menghasilkan tanggapan sistem 

yang diharapkan. Jadi harus ada yang dikendalikan, yang merupakan suatu sistem 

fisis, yang biasa disebut dengan kendalian (plant).    

 Masukan dan keluaran merupakan variabel atau besaran fisis. Keluaran 

merupakan hal yang dihasilkan oleh kendalian, artinya yang dikendalikan; 
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sedangkan masukan adalah yang mempengaruhi kendalian, yang mengatur 

keluaran. Kedua dimensi masukan dan keluaran tidak harus sama.   

 Pada sistem kendali dikenal sistem lup terbuka (open loop system) dan 

sistem lup tertutup (closed loop system). Sistem kendali lup terbuka atau umpan 

maju (feedforward control) umumnya mempergunakan pengatur (controller) serta 

aktuator kendali (control actuator) yang berguna untuk memperoleh respon 

sistem yang baik. Sistem kendali ini keluarannya tidak diperhitungkan ulang oleh 

controller. Suatu keadaan apakah plant benar-benar telah mencapai target seperti 

yang dikehendaki masukan atau referensi, tidak dapat mempengaruhi kinerja 

kontroler. 

 

Gambar 2.15 Sistem Pengendalian Loop Terbuka 

  Pada sistem kendali yang lain, yakni sistem kendali lup tertutup (closed 

loop system) memanfaatkan variabel yang sebanding dengan selisih respon yang 

terjadi terhadap respon yang diinginkan. Sistem seperi ini juga sering dikenal 

dengan sistem kendali umpan balik. Aplikasi sistem umpan balik banyak 

dipergunakan untuk sistem kemudi kapal laut dan pesawat terbang. Perangkat 

sehari-hari yang juga menerapkan sistem ini adalah penyetelan temperatur pada 

almari es, oven, tungku, dan pemanas air. 
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Gambar 2.16 Sistem Pengendalian Loop Tertutup 

  Dengan sistem kendali kita bisa ilustrasikan apabila keluaran aktual telah 

sama dengan referensi atau masukan maka input kontroler akan bernilai nol. Nilai 

ini artinya kontroler tidak lagi memberikan sinyal aktuasi kepada plant, karena 

target akhir perintah gerak telah diperoleh. Sistem kendali loop terbuka dan 

tertutup tersebut merupakan bentuk sederhana yang nantinya akan mendasari 

semua sistem pengaturan yang lebih kompleks dan rumit. Hubungan antara 

masukan (input) dengan keluaran (output) menggambarkan korelasi antara sebab 

dan akibat proses yang berkaitan. Masukan juga sering diartikan tanggapan 

keluaran yang diharapkan.         

      

  Untuk mendalami lebih lanjut mengenai sistem kendali tentunya 

diperlukan pemahaman yang cukup tentang hal-hal yang berhubungan dengan 

sistem kontrol. Oleh karena itu selanjutnya akan dikaji beberapa istilah-istilah 

yang dipergunakannya. 

 Istilah-istilah dalam sistem pengendalian adalah : 
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1. Masukan           

  Masukan atau input adalah rangsangan dari luar yang diterapkan ke sebuah 

sistem kendali untuk memperoleh tanggapan tertentu dari sistem pengaturan. 

Masukan juga sering disebut respon keluaran yang diharapkan. 

2. Keluaran 

  Keluaran atau output adalah tanggapan sebenarnya yang didapatkan dari 

suatu sistem kendali. 

3. Plant 

  Seperangkat peralatan atau objek fisik dimana variabel prosesnya akan 

dikendalikan, msalnya pabrik, reaktor nuklir, mobil, sepeda motor, pesawat 

terbang, pesawat tempur, kapal laut, kapal selam, mesin cuci, mesin pendingin 

(sistem AC, kulkas, freezer), penukar kalor (heat exchanger), bejana tekan 

(pressure vessel), robot dan sebagainya. 

4. Proses 

  Berlangsungnya operasi pengendalian suatu variabel proses, misalnya 

proses kimiawi, fisika, biologi, ekonomi, dan sebagainya. 

5. Sistem 

  Kombinasi atau kumpulan dari berbagai komponen yang bekerja secara 

bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. 

6. Diagram blok 

  Bentuk kotak persegi panjang yang digunakan untuk mempresentasikan 

model matematika dari sistem fisik.  

7. Fungsi Alih (Transfer Function) 
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  Perbandingan antara keluaran (output) terhadap masukan (input) suatu 

sistem pengendalian. Suatu misal fungsi alih sistem pengendalian loop terbuka 

dapat dicari dengan membandingkan antara output terhadap input. 

8. Sistem Pengendalian Umpan Maju (open loop system) 

  Sistem kendali ini disebut juga sistem pengendalian loop terbuka. Pada 

sistem ini keluaran tidak ikut andil dalam aksi pengendalian. Di sini kinerja 

kontroler tidak bisa dipengaruhi oleh input referensi. 

9. Sistem Pengendalian Umpan Balik 

  Istilah ini sering disebut juga sistem pengendalian loop tertutup . 

Pengendalian jenis ini adalah suatu sistem pengaturan dimana sistem keluaran 

pengendalian ikut andil dalam aksi kendali. 

10. Sistem Pengendalian Manual 

  Sistem pengendalian dimana faktor manusia sangat dominan dalam aksi 

pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia sangat dominan 

dalam menjalankan perintah, sehingga hasil pengendalian akan dipengaruhi 

pelakunya. Pada sistem kendali manual ini juga termasuk dalam kategori sistem 

kendali jerat tertutup. Tangan berfungsi untuk mengatur permukaan fluida dalam 

tangki. Permukaan fluida dalam tangki bertindak sebagai masukan, sedangkan 

penglihatan bertindak sebagai sensor. Operator berperan membandingkan tinggi 

sesungguhnya saat itu dengan tinggi permukaan fluida yang dikehendaki, dan 

kemudian bertindak untuk membuka atau menutup katup sebagai aktuator guna 

mempertahankan keadaan permukaan yang diinginkan. 

11. Sistem Pengendalian Otomatis 



52 

 

 

 

  Sistem pengendalian dimana faktor manusia tidak dominan dalam aksi 

pengendalian yang dilakukan pada sistem tersebut. Peran manusia digantikan oleh 

sistem kontroler yang telah diprogram secara otomatis sesuai fungsinya, sehingga 

bisa memerankan seperti yang dilakukan manusia. Di dunia industri modern 

banyak sekali sistem ken dali yang memanfaatkan kontrol otomatis, apalagi untuk 

industri yang bergerak pada bidang yang prosesnya membahayakan keselamatan 

jiwa manusia. 

12. Variabel terkendali (Controlled variable) 

  Besaran atau variabel yang dikendalikan, biasanya besaran ini dalam 

diagram kotak disebut process variable (PV). Level fluida pada bejana merupakan 

variabel terkendali dari proses pengendalian. Temperatur merupakan contoh 

variabel terkendali dari suatu proses pengaturan. 

13. Manipulated variable 

  Masukan dari suatu proses yang dapat diubah -ubah atau dimanipulasi agar 

process variable besarnya sesuai dengan set point (sinyal yang diumpankan pada 

suatu sistem kendali yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan keluaran 

sistem kontrol). Masukan proses adalah laju aliran fluida yang keluar dari bejana , 

sedangkan masukan proses dari laju aliran fluida yang masuk menuju bejana. Laju 

aliran diatur dengan mengendalikan bukaan katup. 

14. Sistem Pengendalian Digital 

  Dalam sistem pengendalian otomatis terdapat komponen -komponen 

utama seperti elemen proses, elemen pengukuran (sensing element dan 
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transmitter), elemen controller (control unit), dan final control element (control 

value ). 

15. Gangguan (disturbance)         

  Suatu sinyal yang mempunyai k ecenderungan untuk memberikan efek 

yang melawan terhadap keluaran sistem pengendalian(variabel terkendali). 

Besaran ini juga lazim disebut load. 

16. Sensing element 

  Bagian paling ujung suatu sistem pengukuran ( measuring system) atau 

sering disebut sensor. Sensor bertugas mendeteksi gerakan atau fenomena 

lingkungan yang diperlukan sistem kontroler. Sistem dapat dibuat dari sistem 

yang paling sederhana seperti sensor on/off menggunakan limit switch, sistem 

analog, sistem bus paralel, sistem bus serial serta si stem mata kamera. Contoh 

sensor lainnya yaitu thermocouple untuk pengukur temperatur, accelerometer 

untuk pengukur getaran, dan pressure gauge untuk pengukur tekanan. 

17. Transmitter 

  Alat yang berfungsi untuk membaca sinyal sensing element dan 

mengubahnya supaya dimengerti oleh controller. 

18. Aktuator 

  Piranti elektromekanik yang berfungsi untuk menghasilkan daya gerakan. 

Perangkat bisa dibuat dari system motor listrik (motor DC servo, motor DC 

stepper, ultrasonic motor, linier moto, torque motor, solenoid), sistem pneumatik 

dan hidrolik. Untuk meningkatkan tenaga mekanik aktuator atau torsi gerakan 

maka bisa dipasang sistem gear box atau sprochet chain. 
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19. Transduser 

  Piranti yang berfungsi untuk mengubah satu bentuk energi menjadi energi 

bentuk lainnya atau unit pengalih sinyal. Suatu contoh mengubah sinyal gerakan 

mekanis menjadi energi listrik yang terjadi pada peristiwa pengukuran getaran. 

Terkadang antara transmiter dan tranduser dirancukan, keduanya memang 

mempunyai fungsi serupa. Transduser lebih bersifat umum, namun transmiter 

pemakaiannya pada sistem pengukuran. 

20.Measurement Variable 

  Sinyal yang keluar dari transmiter, ini merupakan cerminan sinyal 

pengukuran. 

21. Setting point 

  Besar variabel proses yang dikehendaki. Suatu kontroler akan selalu 

berusaha menyamakan variabel terkendali terhadap set point. 

22. Error 

  Selisih antara set point dikurangi variabel terkendali. Nilainya bisa positif 

atau negatif, bergantung nilai set point dan variabel terkendali. Makin kecil error 

terhitung, maka makin kecil pula sinyal kendali kontroler terhadap plant hingga 

akhirnya mencapai kondisi tenang ( steady state) 

23. Alat Pengendali (Controller) 

  Alat pengendali sepenuhnya menggantikan peran manusia dalam 

mengendalikan suatu proses. Controller merupakan elemen yang mengerjakan 

tiga dari empat tahap pengaturan, yaitu 

a. Membandingkan set point dengan measurement variable 
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b. Menghitung berapa banyak koreksi yang harus dilakukan, dan 

c. Mengeluarkan sinyal koreksi sesuai dengan hasil perhitungannya, 

24. Control Unit 

  Bagian unit kontroler yang menghitung besarnya koreksi yang diperlukan. 

 

25. Final Controller Element 

  Bagian yang berfungsi untuk mengubah measurement variable dengan 

memanipulasi besarnya manipulated variable atas dasar perintah kontroler. 

26. Sistem Pengendalian Kontinu 

Sistem pengendalian yang ber jalan secara kontinyu, pada setiap saat respon 

sistem selalu ada. Sinyal e(t) yang masuk ke kontroler dan sinyal m(t) yang keluar 

dari kontroler adalah sinyal kontinu.               

2.4 Logika Fuzzy              

2.4.1 Pengertian Dan Sejarah Fuzzy       

  Fuzzy secara bahasa diartikan sebagai kabur atau samar yang artinya suatu 

nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Dalam fuzzy dikenal derajat 

keanggotan yang memiliki rentang nilai 0 (nol) hingga 1 (satu). Logika fuzzy 

merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran antara 

benar atau salah. Dalam teori logika fuzzy suatu nilai dapat bernilai benar atau 

salah secara bersamaan. Namun seberapa besar kebenaran dan kesalahan 

tergantung pada bobot keanggotaan yang dimilikinya. 

Logika fuzzy memiliki derajat keanggotaan dalam rentang 0 hingga 1 dan 

logika fuzzy menunjukkan sejauh mana suatu nilai benar dan sejauh mana suatu 
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nilai itu salah. Logika fuzzy adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu 

ruang input ke dalam suatu ruang output dan mempunyai nilai kontinu. Fuzzy 

dinyatakan dalam derajat keanggotaan dan derajat kebenaran. Oleh sebab itu 

sesuatu dapat dikatakan sebagian benar dan sebagian salah pada waktu yang sama 

(Kusumadewi, 2004). 

Bahasa samar merupakan ciptakan oleh Lotfi Asker Zadeh, seorang guru 

besar dari Universitas California, Amerika Serikat pada awal tahun 1965. Beliau 

memodifikasi teori himpunan yang lazim digunakan menjadi teori himpunan 

kabur (fuzzy). Teori ini dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang, antara lain 

algoritma kontrol, diagnosa medis, system pendukung keputusan, ekonomi, 

teknik, psikologi, lingkungan, keamanan dan ilmu pengetahaun (Setiadji, 2009). 

Sebagai contoh adalah seorang manajer pergudangan mengatakan kepada manajer 

produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini, kemudian 

manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi esok 

hari. Contoh kedua adalah seorang pegawai melakukan tugasnya dengan kinerja 

yang sangat baik, kemudian atasan akan memberikan penghargaan yang sesuai 

dengan kinerja pegawai tersebut. Dengan menggunakan teori himpunan fuzzy, 

logika bahasa dapat diwakili oleh sebuah daerah yang mempunyai jangkauan yang 

menunjukkan derajat keanggotannya (Kusumadewi, 2004). 

Sejarah perkembangan fuzzy logic sebagai berikut:  

1) 1965 Paper pertama “Fuzzy Logic” oleh Prof. Lotfi Zadeh, Faculty in 

Electrical Engineering, U.C. Berkeley, sets the foundation stone for the “fuzzy 

Set Theory”  2) 1970 Fuzzy Logic applied in conrol Engineering.  
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3) 1975 Japan makes an entry              

4) 1980 Empirical Verification of Fuzzy Logic in Europe Broad Application of 

Fuzzy Logic in Japan.               

5) 1990 Broard Application of Fuzzy Logic in Europe and Japan             

6) 1995   U.S increases interest and research in Fuzzy Logic.  

7) 2000 Fuzzy Logic becomes a Standard Technology and is widely applied in 

Business and Finance.  

Teori himpunan fuzzy merupakan kerangka matematis yang digunakan 

untuk mempesentasikan ketidakpastian, ketidakjelasan, kekurangan informasi 

dan kebenaran parsial, Tettamanzi. 

2.4.2 Himpunan Fuzzy 

2.4.1.1 Pengertian Himpunan Fuzzy 

Himpunan tegas (crisp) merupakan himpunan yang terdefinisi secara tegas 

dalam arti bahwa untuk setiap elemen dalam semestanya selalu dapat ditentukan 

secara tegas apakah ia merupakan anggota dari himpunan atau tidak. Dengan 

perkataan lain, terdapat batas yang tegas antara unsur-unsur yang tidak merupakan 

anggota dari suatu himpunan. Tetapi tidak semua himpunan terdefinisi demikian, 

misalnya himpunan siswa pandai, himpunan orang miskin, himpunan orang muda 

dan lain-lain. Pada himpunan orang muda, kita tidak dapat menentukan secara 

tegas apakah seseorang adalah muda atau tidak. Tetapi kita dapat memisalkan 

seseorang dikatakan muda memiliki umur 25 tahun, maka orang yang umurnya 26 

tahun menurut defenisi termasuk tidak muda. Sulit bagi kita untuk menerima 

bahwa orang yang umurnya 26 tahun itu tidak termasuk orang muda. Hal ini 
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menunjukkan bahwa memang batas antara kelompok orang muda dan kelompok 

orang yang tidak muda tidak dapat ditentukan secara tegas. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Lotfi Asker Zadeh mengaitkan 

himpunan semacam itu dengan suatu fungsi yang menyatakan derajat kesesuaian 

unsur-unsur dalam semestanya dengan konsep yang merupakan syarat 

keanggotaan himpunan tersebut. Fungsi ini disebut fungsi keanggotaan dan nilai 

fungsi itu disebut derajat keanggotaan suatu unsur dalam himpunan itu yang 

selanjutnya disebut himpunan kabur. Himpunan fuzzy adalah rentang nilai-nilai, 

masing-masing nilai mempunyai derajat keanggotaan antara 0 hingga 1. Suatu 

himpunan fuzzy Â dalam semesta pembicaraan X dinyatakan dengan fungsi 

keanggotaan µ dalam interval [0,1], dapat dinyatakan dengan : 

µÂ : X → [0,1] 

Ada beberapa hal yang perlu diketahui dalam memahami sistem fuzzy, yaitu : 

a. Variabel fuzzy 

Variabel fuzzy merupakan variabel yang hendak dibahas dalam suatu 

sistem fuzzy. Contoh : umur, temperatur, permintaan, dsb. 

b. Himpunan fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau 

keadaan tertentu dalam suatu variabel fuzzy. 

Himpunan fuzzy memiliki atribut, yaitu :  

1. Linguistik 

Yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi 

tertentu dengan menggunakan bahasa alami seperti dingin, normal, dan panas. 
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2. Numeris 

Yaitu suatu nilai (angka) yang menunjukkan ukuran dari suatu variabel 

seperti : 50, 25, 45, dsb. 

3. Semesta Pembicaraan 

Semesta pembicaraan adalah keseluruhan nilai yang diperbolehkan untuk 

dioperasikan dalam suatu variabel fuzzy. Semesta pembicaraan merupakan 

himpunan bilangan real yang senantiasa naik (bertambah) secara monoton dari 

kiri ke kanan. Nilai semesta pembicaraan dapat berupa bilangan positif maupun 

negatif. Adakalanya nilai semesta pembicaraan ini tidak dibatasi batas atasnya. 

Contoh : semesta pembicaraan untuk variabel suhu : [15 35] 

4. Domain 

Domain himpunan fuzzy adalah keseluruhan nilai yang diijinkan dalam 

semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fuzzy. 

Contoh :  

a. Dingin  = [15,20] artinya suhu dikatakan dingin antara 15
0
C sampai 20

0
C 

b. Normal  = [19,26] artinya suhu dikatakan dingin antara 19
0
C sampai 26

0
C 

c. Panas = [27 35] artinya suhu dikatakan dingin antara 27
0
C sampai 35

0
C 

2.4.3 Operasi pada Himpunan Fuzzy 

Ada beberapa operasi yang didefenisikan secara khusus untuk 

mengkombinasikan dan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai 

hasil dari operasi 2 himpunan sering dikenal dengan nama fire strength ∝ − 

predikat. Ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Zadeh, yaitu : AND, OR dan 

NOT. 
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a. Operator AND (DAN) 

Operator ini berhubungan dengan operasi interseksi pada himpunan ∝ −                 

sebagai hasil operasi dengan operator AND diperoleh dengan mengambil nilai 

keanggotaan terkecil antar elemen pada himpunan-himpunan yang bersangkutan. 

µA∩B = min(µA(x), µB(y)) 

b. Operator OR (ATAU) 

Operator ini berhubungan dengan operasi union pada himpunan ∝ − 

predikat sebagai hasil operasi dengan operator OR diperoleh dengan mengambil 

nilai keanggotaan terbesar antar elemen pada himpunan-himpunan yang 

bersangkutan. 

µAUB = max(µA(x), µB(y)) 

c. Operator NOT (KOMPLEMEN) 

Operator ini berhubungan dengan operasi komplemen pada himpunan 

∝−predikat sebagai hasil operasi dengan operator NOT diperoleh dengan 

mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan yang bersangkutan dari 

1. 

µA = 1- µA(x) 

2.4.4 Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-

titik input data ke dalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat 

keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang 

dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui 

pendekatan fungsi. Ada beberapa fungsi yang bisa digunakan : 
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a. Representasi Linear 

Pada representasi linear, pemetaan input ke derajat keanggotaannya 

digambarkan sebagai suatu garis lurus. 

Ada 2 keadaan himpunan fuzzy yang linear, yaitu : 

 Kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki 

derajat keanggotaan lebih tinggi 

Gambar 2.17 Representasi Linier Naik 

 Garis lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi 

pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki 
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derajat keanggotaan lebih rendaah. 

Gambar 2.18 Representasi Linier Turun 

b. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis (linear). derajat 

keanggotaan  ( ) 

 

 

Gambar 2.19 Representasi Kurva Segitiga 

c. Representasi Kurva Trapesium 

Kurva segitiga pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada 

beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. 

derajat keanggotaan  ( ) 
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Gambar 2.20 Representasi kurva Trapesium 

d. Representasi Kurva Bentuk Bahu 

Daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel yang dipresentasikan 

dalam kurva segitiga, pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun (misalkan: 

dingin bergerak ke sejuk bergerak ke hangat bergerak ke panas). Tetapi terkadang 

salah satu sisi tidak mengalami perubahan. Contoh, apabila telah mencapai 

keadaan panas, kenaikan suhu akan tetap berada pada keadaan panas. Himpunan 

fuzzy “bahu” bukan segitiga digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah 

fuzzy.  

derajat keanggotaan μ(x) 

 

 

Gambar 2.21 Representasi Kurva Bentuk Bahu 

2.4.5 Fungsi Implikasi 

Tiap–tiap aturan (proposisi) pada basis pengetahuan fuzzy akan 

berhubungan dengan suatu relasi fuzzy. Bentuk umum dari aturan yang digunakan 
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dalam fungsi implikasi adalah: 

JIKA x adalah A MAKA y adalah B 

Dengan x dan y adalah skalar, serta A dan B adalah himpunan fuzzy. Proposisi 

yang mengikuti JIKA disebut sebagai anteseden, sedangkan proposisi yang 

mengikuti MAKA disebut sebagai konsekuen. Proposisi dapat diperluas dengan 

menggunakan operator fuzzy, seperti (Cox, 1994): 

JIKA (x1 adalah A1) o (x2 adalah A2) o (x3 adalah A3) o .............. o (xN adalah 

AN) MAKA y adalah B dengan o adalah operator (misal: ATAU atau DAN). 

 

Secara umum, ada dua fungsi implikasi yang dapat digunakan, yaitu (Yan,1994): 

a. Min (minimum). Fungsi ini akan memotong output himpunan fuzzy. Gambar 

menunjukkan salah satu contoh penggunanan fungsi Min. 

  

Gambar 2.22 Fungsi Implikasi MIN 

b. Dot (Product). Fungsi ini akan menskala output himpunan fuzzy. Gambar 

menunjukkan salah satu contoh penggunaan fungsi Dot. 
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Gambar 2.23 Fungsi Implikasi DOT 

2.4.6 Sistem Inferensi Fuzzy 

Salah satu aplikasi logika fuzzy yang telah berkembang sangat luas dewasa 

ini adalah sistem inferensi fuzzy, yaitu sistem komputasi yang bekerja atas dasar 

prinsip penalaran fuzzy, seperti halnya manusia melakukan penalaran dengan 

nalurinya. Misalnya penentuan produksi barang, sistem pendukung keputusan, 

sistem klasifikasi data, sistem pakar, sistem pengenalan pola, robotika, dan 

sebagainya. 

Pada dasarnya sistem inferensi fuzzy terdiri dari empat unit, yaitu : 

a. Unit fuzzifikasi 

b. Unit penalaran logika fuzzy 

c. Unit basis pengetahuan, yang terdiri dari dua bagian : 

 Basis data, yang memuat fungsi-fungsi keanggotaan dari himpunan-

himpunan  fuzzy yang terkait dengan nilai dari variabel-variabel linguistik 

yang dipakai. 

 Basis aturan, yang memuat aturan-aturan berupa implikasi fuzzy. 

d. Unit defuzzifikasi (unit penegasan). 
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Pada sistem inferensi fuzzy, nilai-nilai masukan tegas dikonversikan oleh 

unit fuzzifikasi ke nilai fuzzy yang sesuai. Hasil pengukuran yang telah difuzzikan 

itu kemudian diproses oleh unit penalaran, yang dengan menggunakan unit basis 

pengetahuan, menghasilkan himpunan-himpunan fuzzy sebagai keluarannya. 

Langkah terakhir dikerjakan oleh unit defuzzifikasi yaitu menerjemahkan 

himpunan keluaran itu ke dalam nilai yang tegas. Nilai tegas inilah yang 

kemudian direalisasikan dalam bentuk suatu tindakan yang dilaksanakan dalam 

proses itu. 

Pada umumnya ada 3 metode sistem inferensi fuzzy yang digunakan dalam 

logika fuzzy, yaitu : Metode Tsukamoto, Mamdani, dan Sugeno. 

a. Metode Tsukamoto 

Metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton. Setiap 

konsekuen pada aturan yang berbentuk JIKA-MAKA harus dipresentasikan 

dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai 

hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas (crisp) 

berdasarkan α-predikat. Hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata 

terbobot. 

b. Metode Mamdani 

Untuk metode ini, pada setiap aturan yang berbentuk implikasi (“sebab 

akibat”) anteseden yang berbentuk konjungsi (AND) mempunyai nilai 

keanggotaan berbentuk minimum (MIN), sedangkan konsekuen gabungannya 

berbentuk maksimum (MAX), karena himpunan aturan-aturannya bersifat 

independent (tidak saling bergantung). 
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c. Metode Sugeno 

Penalaran dengan Metode Sugeno hampir sama dengan penalaran 

Mamdani, hanya saja output (konsekuen) sistem tidak berupa himpunan fuzzy, 

melainkan berupa konstanta atau persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh 

Takagi-Sugeno Kang pada tahun 1985, sehingga metode ini sering dinamakan 

dengan Metode TSK. 

Menurut Cox (1994), Metode TSK terdiri dari 2 jenis yaitu : 

1. Model Fuzzy Sugeno Orde-Nol 

Jika (x1 adalah A1) o (x2 adalah A2) o (x3 adalah A3) o .............. o (xN adalah 

AN) maka z=k 

Dengan A1 adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan k adalah suatu 

konstanta (tegas) sebagai konsekuen. 

2. Model Fuzzy Sugeno Orde-Satu 

Jika (x1 adalah A1) ... o (xN adalah AN) maka z = p1*x1 + …+ pN*xN + q 

Dengan A1 adalah himpunan fuzzy ke-i sebagai anteseden, dan p adalah suatu 

konstanta (tegas) ke-i dan q juga merupakan konstanta dalam konsekuen. 

Apabila komposisi aturan menggunakan metode Sugeno maka defuzzifikasi 

dilakukan dengan cara mencari nilai rata-ratanya. 

Dalam penelitian ini akan dibahas sistem inferensi untuk meramalkan hasil 

produksi berdasarkan variabel jumlah pemupukan, luas lahan dan rata-rata 

curah hujan dengan menggunakan metode Mamdani. 

2.4.7 Sistem Inferensi Fuzzy Mamdani 

Metode Mamdani sering dikenal dengan sebagai Metode Max-min. 
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Metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975. Untuk 

mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan: 

a. Pembentukan himpunan fuzzy 

Pada metode Fuzzy–Mamdani, baik variabel input maupun variabel output 

dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy. 

b. Aplikasi fungsi implikasi (aturan) 

Pada metode Fuzzy–Mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah 

Min. 

c. Komposisi aturan 

Ada 3 metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, 

yaitu max, additive dan probabilistik ATAU (probor). 

1). Metode Max (maximum). Secara umum dapat dituliskan : 

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara mengambil nilai 

maksimal aturan, kemudian menggunakannya untuk memodifikasi daerah fuzzy, 

dan mengaplikasikannya ke output dengan menggunakan operator ATAU (union). 

Jika semua proposisi telah dievaluasi, maka output akan berisi suatu himpunan 

fuzzy yang merefleksi konstribusi dari tiap-tiap proposisi. Secara umum dapat 

dituliskan: 

   [  ]=   (   [  ],   [  ]) 

Dengan : 

   [  ] = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke i. 
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   [  ] = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke i. 

 

Gambar 2.24 Komposisi Aturan Fuzzy Metode MAX (Sumber: Sri Kusumadewi, 

2002) 

Misalkan ada 3 aturan (proposisi) sebagai berikut: 

[R1] Biaya Produksi RENDAH DAN Permintaan NAIK MAKA Produksi Barang 

BERTAMBAH; 

[R2] JIKA Biaya Produksi STANDAR MAKA Produksi Barang NORMAL 

[R3] JIKA Biaya Produksi TINGGI DAN Permintaan TURUN MAKA Produksi 

Barang BERKURANG; 

2). Metode Additive (Sum) 
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Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan 

bounded-sum terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan: 

   (  )=    (1,   [  ]+   [  ]) 

Dengan : 

   (  ) = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 

   (  ) = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i 

3) Metode Probabilistik ATAU (Probor) 

Pada metode ini, solusi himpunan fuzzy diperoleh dengan cara melakukan 

produk terhadap semua output daerah fuzzy. Secara umum dituliskan: 

   (  )=    (1,   [  ]+   [  ]) 

Dengan : 

   (  ) = nilai keanggotaan solusi fuzzy sampai aturan ke-i 

   (  ) = nilai keanggotaan konsekuen fuzzy aturan ke-i 

d. Penegasan (defuzzyfikasi) 

Input dari proses defuzzyfikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh  

dari komposisi aturan–aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan 

suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan 

suatu himpunan fuzzy dalam range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai 

crisp tertentu sebagai output seperti terlihat pada gambar. 
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Gambar  2.25 Proses Defuzzyfikasi (Sumber: Sri Kusumadewi, 2002) 

Ada beberapa metode defuzzyfikasi pada komposisi aturan Mamdani, antara lain : 

1). Metode Centroid 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil titik pusat 

(z*) daerah fuzzy. Secara umum dirumuskan : 

Untuk variabel kontinu: 

Z*= 
   
 
 

     

  
 
 

     
           

Untuk variabel diskrit: 

Z*= 
         

   

       
   

 

Dimana: 

z = Nilai output 

 ∗ = Titik pusat daerah fuzzy output 

 (  ) = Derajat keanggotaan    

2). Metode Bisektor 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai pada 

domain fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan setengah dari jumlah total nilai 

keanggotaan pada daerah fuzzy. 

Secara umum dituliskan :  

Zp sedemikian hingga   
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3). Metode Mean of Maximum (MOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai rata–

rata domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

4). Metode Largest of Maximum (LOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai 

terbesar dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

5). Metode Smallest of Maximum (SOM) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai 

terkecil dari domain yang memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

2.5 PID 

PID (Proportional Integral Derivative) Controller merupakan kontroler 

untuk menentukan kepresisian suatu sistem instrumentasi dengan karakteristik 

adanya umpan balik / feed back pada sistem tersebut. Komponen PID terdiri dari 3 

jenis, yaitu Proportional, Integratif, dan Derivatif. Ketiganya dapat dipakai 

bersamaan maupun sendiri-sendiri, tergantung dari respon yang kita inginkan 

terhadap suatu plant. 
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Gambar 2.26 Blok Diagram PID Controller 

Ada 3 macam control PID yaitu control PI, PD, dan PID. PI adalah kontrol 

yang menggunakan komponen proportional dan integratif. PD adalah kontrol 

yang menggunakan komponen proportional dan derivatif. Dan PID adalah kontrol 

yang menggunakan komponen proportional, integratif, dan derivatif. 

2.5.1 Kontrol Proportional 

Kontroller merupakan sebuah penguat input sehingga hasil pada output 

tidak semakin menjadi kecil pada sebuah sistem. Output proportional adalah hasil 

pekalian antara konstata proposional dengan nilai error nya. Perubahan yang 

terjadi pada sinyal input akan menyebabkan sistem secara langsung mengubah 

output sebesar konstata pengalinya. 

U(t) = Kp e(t) 

 

 

Gambar 2.27 Blok Diagram Kp 

Jika nilai Kp kecil, controller proportional hanya mampu melakukan koreksi 

kesalahan yang kecil, sehingga akan menghasilkan respon sistem yang lambat. 
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Gambar 2.28 Nilai Kp Kecil 

Jika nilai Kp besar, respon sistem menunjukan semakin cepat mencapai keadaan 

yang stabil, tetapi juga memungkinkan motor berputar diatas set point. 

 

 

Gambar 2.29 Nilai Kp Besar 

2.5..2 Kontrol Integratif 

Kontroller proportional tidak akan mampu menjamin output dari sistem 

akan menuju ke keadaan yang diinginkan kalau sebuah plant tidak memiliki unsur 

integrator. Pada controller integral, respon kepada sistem akan meningkat secara 

kontinu terus-menerus kecuali nilai error yang diintegralkan dengan batasan atas t 
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dan batasan bawah 0 (nol). 

U(t) Ki        
 

 
 

Pada diagram blok controller integral, menunjukan hubungan antara nilai error 

dengan output. Kontorller integral membantu menaikan respon sehingga 

menghasilkan output yang diinginkan. 

 

 

Gambar 2.30 Blok diagram control Integral 

 

Gambar 2.31 penggunaan Kp dan Ki 

 

2.5.3 Parameter Kontrol PI 

Ada beberapa parameter dalam menentukan suatu sistem close loop, yaitu 

rise time, overshoot, settling time, dan steady state error. Rise time adalah waktu 
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yang dibutuhkan oleh output plant yang melebihi 90% dari tingkat yang 

diinginkan saat pertama kali sisem dijalankan. Overshoot adalah seberapa besar 

peak level lebih tinggi dari steady state, untuk membuat normal lagi steady state. 

Settling time adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk meng-

konvergenkan steady state. Steady state error adalah perbedaan antara steady 

state ouput dengan output yang diinginkan.    

Tabel  pengaruh Kp dan Ki : 

Respon Rise Time Overshoot Seting Time S-S Error 

Kp Turun Naik - Turun 

Ki Turun Naik Naik Hilang 

 

Tabel 2.1 Pengaruh Kp dan Ki 

Kp berguna untuk mengurangi rise time. Sedangkan Ki berguna untuk 

menghapuskan steady state error. 
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Gambar 2.32 Respon Sistem 

2.6 Sensor 

Sensor adalah device atau komponen elektronika yang digunakan untuk 

merubah besaranfisik menjadi besaran listrik sehingga bisa di analisa dengan 

menggunakan rangkaian listrik. Sensor sering digunakan untuk pendeteksian pada 

saat melakukan pengukuran atau pengendalian. 

 Di dalam pemodelan kendali suhu ruangan ada dua jenis sensor yang di 

gunakan sebagai model input, yaitu sensor untuk mengukur temperatur di dalam 

dan luar ruangan memakai sensor thermistort dan untuk menghitung banyaknya 

orang menggunakan sensor PIR (Passive Infra Red) 

2.6.1 Thermistor 

Fungsi Thermistor Pada AC atau bisa di sebut otomatis pengatur 

temperatur / suhu pada unit mesin pendingin ruangan air conditioner adalah salah 

satu alat yang terdapat pada unit ac yaitu letaknya di dalam indor dan ada 
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soketnya yang menghubungkan ke modul indoor. Alat ini semacam otomatis 

untuk mengatur temperatur suhu ruangan. Nama Thermistor ini merupakan 

gabungan dari kata Thermo (Suhu) dan Resistor (Pengukur Tahanan). Thermistor 

ini di temukan oleh Samuel Ruben pada tahun 1930. 

Thermistor Pada Unit AC ini yaitu pengukur temperatur suhu pada 

ruangan, dengan begitu thermise ini dapat mengatur kerja kompresor secara 

otomatis berdasarkan settingan temperatur suhu pada remote kontrol AC. 

Misalnya apabila pada display remote menunjukan atau kita setting pada 

temperatur 20
0
C, maka setelah suhu ruangan mencapai pada temperatur 20

0
C 

thermise ini akan mengirim sinyal ke PCB Modul untuk memutuskan arus listrik 

ke kompresor, dan begitu juga sebaliknya apabila suhu ruangan mulai naik di atas 

20
0
C, maka thermise ini akan mengirim sinyal ke PCB Modul untuk memberi 

arus listrik ke kompresor untuk bekerja kembali. 

2.6.2 Sensor PIR 

PIR atau sensor Passive Infra Red yang menggunakan prinsip sensor pasif, 

yaitu sensor ini hanya bersifat receiver. Sensor ini tidak mempunyai elemen 

transmitter sehingga dia akan menangkap gelombang inframerah yang 

dipancarkan oleh suhu tubuh manusia. 

Sensor PIR ini akan diletakkan di pintu sehingga dia akan mendeteksi 

adanya manusia yang lewat. ketika ada manusia yang melewatinya maka PIR 

akan mendeteksi adanya perubahan suhu yang terbaca. Perubahan suhu inilah 

yang dijadikan sebagai pemicu sistem penghitung banyaknya manusia. Kemudian 

semua proses setelah sensor mendeteksi adanya perubahan temperatur yang 
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kemudian keluarannya menjadi database. Database ini dapat bermanfaat untuk 

mengetahui banyaknya manusia yang ada di dalam suatu ruangan.
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BAB V 

SIMPULAN DAN SARAN 

 

A. Simpulan          

 Setelah membuat pemodelan dan simulasi kendali suhu ruangan dengan 

logika fuzzy menggunakan matlab dapat disimpulkan adanya pengaruh suhu luar 

ruangan dan banyaknya orang pada keluaran suhu nyaman di dalam ruangan. Bila 

semakin banyak orang dan semakin tinggi suhu di luar ruangan maka dibutuhkan 

suhu yang lebih rendah untuk melakukan pengkondisian udara nyaman di dalam 

ruangan.          

 Untuk hasil pemodelan dan simulasi sistem kendali menggunakan logika 

fuzzy keluaran yang di hasilkan mempunyai overshoot 1°C. Setelah adanya 

penambahan PID overshoot dapat berkurang dan steady state error semakin kecil. 

B. Saran         

 Membuat pemodelan dan simulasi sistem kendali dengan logika fuzzy 

mempunyai kesulitan dalam menentukan batas-batas nilai linguistik dan dalam 

menentukan fuzzy rule karena penentuan tersebut yang menentukan akurasi output 

dari logika fuzzy. Seperti hasil dari pemodelan dan simulasi yang menghasilkan 

output overload sebesar 1°C sehingga perlu penambahan kontrol PID untuk 

menurunkan overload dan  memperkecil steady state error dari output yang di 

hasilkan. 
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