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ABSTRAK 

Fuzzy logic controller merupakan alternatif sistem kendali modern yang mudah 

karena tidak perlu dicari model matematis dari suatu sistem, tetapi tetap efektif 

karena memiliki respon yang stabil.  Modul latih yang telah dirancang 

menggunakan motor DC servo dan heater yang dikontrol oleh mikrokontroler 

89S52 dan metoda pengaturan yang digunakan adalah fuzzy logic dengan sistem 

pengawasan  /  supervisory  dengan  menggunakan  software  MMI.  Sistem  yang 

dibuat merupakan sistem minimal dari SCADA karena hanya terdapat satu buah 

PC yang menjadi data client. Fuzzy logic  yang dirancang memiliki dua buah 

input (Err dan ΔErr) dan satu buah output (Δton).  Masing-masing membership 

function memiliki 5 label. Disini digunakan 25 fuzzy if-then rules yang terdiri dari 

atas 9 rule pokok / utama, 10 rule tambahan dan 6 rule pelengkap. Sedangkan 

proses  fuzzy  logic  terdiri  dari  fuzzyfikasi,  evaluasi  rule,  dan  defuzzyfikasi. 

Penggerak   motor   (motor  driver)  menggunakan  sistem  PWM  (pulse  width 

modulation) dan heater driver menggunakan sistem proportional power control. 

Input   setting   point   dilakukan   melalui   software   SCADA   yang   dikirim   ke 

mikrokontroler melalui port serial RS232  komputer. Pengujian respon sistem 

dilakukan terhadap beberapa variasi setting point dan variasi beban. Dari data- 

data  yang  diperoleh  menunjukkan  bahwa  respon  sistem  cukup  cepat  dalam 

mengejar nilai setting point baik dalam berbagai variasi yaitu beban dan setting 

point.  Fuzzy logic merupakan salah satu sistem kontrol yang redundant atau fault 

tolerant yang artinya fuzzy logic controller masih dapat bekerja dengan adanya 

pengurangan  beberapa  rule,  maupun  jika  terjadi  kesalahan-kesalahan  kecil 

dalam pemrogramannya, tanpa ada perubahan yang signifikan. 
 

Kata kunci: Fuzzy Logic, SCADA System, Microcontroller, Automation. 

 
PENDAHULUAN 

Control systems diperlukan untuk memperoleh dinamical performance yang 

tinggi dan  sistem yang lebih kompleks. PID konvensional cukup efektif untuk 

memperbaiki error systems, namun tidak dapat digunakan untuk parameter yang 

banyak dan sistem yang yang tidak linear. 

Upaya-upaya untuk menemukan sistem yang mampu memberikan data 

acquisition  dari  suatu  parameter  proses  secara  real  time  dengan  error-system 

(error dan error rate) yang minimum terus dikembangkan. Salah satu diantaranya 

adalah teknik pengendalian dengan menggunakan aplikasi Fuzzy Logic Controller 

(FLC). Diduga bahwa kinerja dari FLC dengan sistem SCADA adalah memiliki 

banyak keunggulan bila dibandingkan dengan sistem kendali klasik (PID). 

Karena  beberapa  analisa  diatas  maka  perlu  dibuat  sebuah  modul  untuk 

membuktikan, menganalisa, dan mengimplementasikan sistem kendali 

terdistribusi pada jaringan menggunakan Fuzzy Logic Controller (FLC). 
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Masalah yang akan dicari pemecahannya melalui penelitian yang diajukan ini 

adalah: 

1.  Pemodelan sistem SCADA yang user friendly dengan mahasiswa maupun 

dosen. 

2.  Desain  sistem  autotuning  heating  process  (pengaturan  temperatur  proses 

secara automatis) dalam usaha  penstabilan temperatur proses. 
3.  Desain  FAM  (Fuzzy  Association  Map)  untuk  temperature  controller  dan 

water level controller. 

4.  Pendeteksian  dan  pemecahan  sendiri  (autosolving) gangguan  (disturbance) 

yang terdapat pada plant dan target sistem. 

5.  Teknik link / komunikasi data yang dipergunakan untuk mengkomunikasikan 

antara plant dengan software SCADA. 

6.  Pengubahan  pemetaan  data  derajat  keanggotaan   (membership  fuctions)  ke 

dalam bahasa C untuk mikrokontroler AT89S51. 

7.  Desain database production data monitoring yang akurat. 

8.  Pengaturan kecepatan putaran motor DC dengan pengaturan lebar pulsa atau 

Pulse Width Modulation (PWM). 

9.  Instalasi  rangkaian  kontrol  serta  pengaman  peralatan  lebih  mudah  dan 

sederhana. 

 
Tujuan dari kegiatan penelitian ini adalah: 

1.  Menjajaki,  menguraikan,  menerangkan,  membuktikan,  dan  mendapatkan  / 

menerapkan  suatu konsep, gejala atau respon yang dihasilkan oleh sistem 

kendali fuzzy yang sangat diperlukan di Industri. 

2.  Membuat  suatu  prototipe  modul  sistem  komunikasi  data  baik  software 

(SCADA) maupun hardware (plant). 

3.  Meningkatkan   proses   pembelajaran   tentang   kontrol   proses   industri   di 

Perguruan Tinggi menjadi lebih relevan pada aplikasi. 

4.  Supaya mahasiswa lebih mengenal sistem kendali logika fuzzy. 

 
Manfaat penelitian ini untuk waktu yang akan datang adalah: 

1.  Memberikan  gambaran  kepada  masyarakat  luas  khususnya  mahasiswa  / 

pelajar dan staf pengajar yang berkecimpung dalam bidang keilmuan tentang 

sistem kendali dengan alogaritma logika fuzzy. 

2.  Memberikan alternatif produk perangkat kontrol yang murah kepada dunia 

industri. 

3.  Sebagai inspirasi bagi mahasiswa-mahasiswa lain dan ajang pengembangan 

Iptek di Indonesia. 

 
METODE PENDEKATAN 

Metode penyelesaian penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Mengumpulkan  bahan-bahan  dan  data-data  referensi  tentang  dasar  teori 

SCADA dan fuzzy logic. 
2.  Merancang  deskripsi  kerja  dari  sistem  serta  menentukan  dan  merancang 

piranti keras yang akan dipergunakan dalam sistem. 

3.  Membuat model mekanis rangka plant dan tata letak peralatan pada plant dan 

panel kontrol. 
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4.  Mencatat alamat input dan output pada pin I/O dari port DB25 dari perangkat 

keras pengendali. 

5.  Merancang Software Man Machine Interface (MMI) untuk memonitor status 

kerja  dari  mikrokontroler  melalui  serial  link  dengan  menggunakan  Visual 

Basic 6.0. 
6.  Mendesain sistem pengaturan motor DC menggunakan PWM, menghitung 

timing  pulsa,   jumlah  gelombang  per  detik,  perhitungan  delay-time  per 

milidetik pada mikrokontroler, membuat alogaritma program dan merubah 

alogaritma ke dalam bahasa pemrograman C untuk mikrokontroler. 

7.  Mendesain sistem pengaturan heater menggunakan metoda ON-OFF dengan 

parameter  lebar  waktu  ON  dan  lebar  waktu  OFF,  membuat  perhitungan 
prosentase waktu ON dan waktu OFF dari prosentase total waktu ON dan 
waktu OFF, membuat alogaritma program dan merubah program ke dalam 

bahasa pemrograman C pada mikrokontroler. 

8.  Merancang  program  Fuzzy  Distributed  Intelligent  Control  System  pada 

mikrokontroler menggunakan bahasa pemrograman C. 

9.  Melakukan pengetesan kerja mesin, kontroller dan MMI (jalur komunikasi). 
10. Menganalisa sistem dan membuat laporan. 

 
Tabel 1. Daftar Bahan dan Peralatan Penelitian 

 

No Uraian Satuan Volume 

1 Modul Mikrokontroller 89S52 Buah Satu 

2 ADC 0804 Buah Satu 

3 Sensor Suhu LM335A Buah Satu 

4 WLC (Transistor 2N222 + Elektroda) Buah Sembilan 

5 Flow Switch (Transistor 2N222 + Elektroda) Buah Dua 

6 Kabel RS232 Buah Satu 

7 Kabel Data Buah Satu 

8 CD Software Visual Basic 6.0 Buah Dua 

9 Driver Motor Pompa Set Dua 

10 Driver Heater Set Satu 

11 Driver Motor DC Servo (Agitator) Set Satu 

12 Driver Solenoid Valve Set Satu 

13 Motor Pompa Buah Dua 

14 Heater Buah Satu 

15 Motor DC Servo (Agitator) Buah Satu 

16 Solenoid Valve Buah Satu 

17 Kabel NYAF 15 cm dan Socket terminal Meter Sepuluh 

18 Peralatan Simulator Set Satu 
 

 
 

Waktu untuk  penelitian  ini  adalah  dimulai  pada  bulan  Maret  minggu 

pertama, dimana pada minggu tersebut kami mendapatkan hasil bahwa ide kami 

disetujui untuk dilakukan penelitian oleh DIKTI. 
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Lamanya waktu untuk penelitian adalah 21 minggu. Dimulai pada awal 

maret minggu pertama dan berakhir pada tanggal 26 Juli 2006. untuk penelitian 

ini kami optimis akan selesai pada H-4 dari pelaksanaan PIMNAS. Tempat yang 

digunakan  untuk  penelitian  kami  adalah   bengkel  dan  laboratorium  listrik 
Politeknik Negeri Jakarta. Bahan dan alat yang digunakan pada penelitian kami 

dapat dilihat pada tabel 1. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

• Respon Sistem Dengan 25 Rule 

Respon sistem terhadap setting point tetap, ditunjukkan pada gambar 1. 

Jumlah rules yang digunakan 25, yaitu 9 rule dasar, 10 rule tambahan, dan 6 

rule pelengkap dengan beban 2 liter zat. 
 

 
 

 

Gambar 1. Respon Sistem terhadap Setting Point Tetap 
 

Dari gambar dapat dilihat bahwa respon sistem mempunyai waktu rise 

time yang sangat cepat kira-kira 3-4 detik dengan over shoot kira-kira 5 – 10 rpm. 

Steady  State  Error  respon  sistem  juga  sangat  kecil  +  1  RPM.  Gambar  2 

menunjukkan  respon  sistem  terhadap  penurunan  setting  point.  Setting  point 
berubah mulai dari 110 rpm kemudian diturunkan menjadi 100 rpm, 90 rpm, dan 

yang  terakhir  80  rpm.  Sebaliknya  pada  gambar  3  ditunjukkan  respon  sistem 

terhadap penaikkan Setting Point. 

Dari  gambar  dapat  dilihat  bahwa  dibutuhkan  waktu  ±2  detik  untuk 

mencapai setiap perubahan Setting Point. Dengan overshoot mencapai 5-10 rpm. 
 
 
 
 

110 rpm 

 
100 rpm 

 
90 rpm 

 
80 rpm 

 
 
 
 

 
Gambar 2. Respon Sistem terhadap Variasi SP dengan perlambatan 
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Dari gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 dapat dilihat bahwa pada respon 

sistem dengan variasi Setting Point dan variasi beban dengan rule dasar dan rule 

tambahan  yang   berjumlah  19,  tidak  terdapat  perubahan  secara  signifikan, 

meskipun  untuk  mencapai  setting  point  yang  diinginkan  terjadi  perlambatan 

sekitar ±1 detik. Untuk Steady State  Error  dari masing-masing gambar sama 

dengan Steady State Error pada respon sistem dengan jumlah rule 25. 
 
 
 
 

110 rpm 
 
 

100 rpm 

 
90 rpm 

 
80 rpm 

 

 
 
 

Gambar 3. Respon Sistem terhadap Variasi SP dengan percepatan 

 
Pengujian  respon  stabilitas  temperatur  aktual  yang  dihasilkan  oleh  heater. 

Langkah pertama Heater diuji dengan jalan memberikan set point yang berubah- 

ubah dan jumlah zat  yang berbeda-beda. Apakah aktual mampu mengikuti set 

point yang diinginkan. 

Langkah kedua adalah mencari kecepatan perubahan atau rise time dengan jalan 
merubah  set   point  dengan  cepat  berulang-ulang,  kemudian  disini  diamati 

berapakah kecepatan perubahan yang mungkin dilakukan oleh aktual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar  4.  Karakteristik  respon  yang  dihasilkan  oleh  modul  latih  fuzzy  pada 

pengendalian temperatur 

 
DATA HASIL PENGUJIAN ALAT 

Pengujian  dilakukan  di  Laboratorium  Listrik  dengan  arahan  Dosen 

Pembimbing. Di dalam pengujian ini diamati sinyal keluaran dari Mikrokontroler 

berdasarkan input yang diberikan dan juga keluaran dari driver motor agitator dan 
driver heater. 
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Peralatan Pengujian: 
 

1.  Modul Fuzzy Controller 

2.  Kabel konektor DB25 

3.  Motor 24VDC dengan Shaft Encoder (absolute encoder) 

4.  Heater 150W, 220VAC 

5.  Osciloscope digital 
6.  Osciloscope Analog 

7.  Probe 10x 

8.  Kabel penghubung 

9.  PC 

10. Kabel Programmer Mikrokontroler ISP 
11. Kabel Serial RS232 

12. Trafo Isolasi 

13. Akuarium + air 
 

 
 

Pulsa keluaran yang dibentuk oleh Port 0.1 Mikrokontroller, dimana port ini 

tersambung ke driver motor DC. Pengujian dilakukan dengan cara mengatur lebar 

pulsa dengan sampling time sebesar 50 mS 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Dari input port 0.1 mikrokontroler tersebut maka tegangan keluaran driver motor 

DC adalah sebagai berikut. 
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Pengujian ini dilakukan untuk mengamati dan menganalisa pulsa keluaran 

yang dibentuk oleh Port 0.0 Mikrokontroller, dimana port ini tersambung ke 

driver heater. Pengujian dilakukan dengan cara mengatur lebar pulsa dengan 
sampling time sebesar 100 mS. 

 

 
 

 

 



PKMP-2-14-8  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Pembahasan Penelitian 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

Dari keluaran port 0.0 mikrokontroler tersebut akan mengerjakan driver heater 
dan data hasil percobaan yang telah didapatkan adalah sebagai berikut; 

 

 
 
 

 
 
 

 

Logika fuzzy  merupakan  pengembangan  dari  logika  primitif  yang  hanya 
mengenal  dua  keadaan, yaitu “ya” atau “tidak”. Dengan adanya logika fuzzy, 

dapat mengenal peubah-peubah linguistik seperti agak besar, besar, sangat besar, 

dan  sebagainya.  Dengan  demikian,  aplikasi  logika  fuzzy  akan  menyebabkan 

sistem lebih adaptif [1]. 

Dalam menentukan keputusan-keputusan pengendalian, kaidah-kaidah 

pengendalian  yang  diiginkan  adalah  kaidah-kaidah  yang  mengatur  bagaimana 

seharusnya  sistem itu berperilaku. Dengan kata lain, aturan-aturan inilah yang 

akan menentukan sekali kinerja dari sistem kendali yang diinginkan [2]. Aturan 
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dasar  kontroller   fuzzy   menghendaki   sedikit   kode   dan   memori   dan   tidak 

membutuhkan  heavy number-crunching atau model matematis kompleks untuk 

mengoperasikannya [3]. 

Ungkapan  bahasa  yang  digunakan  dalam  logika  fuzzy  dapat  membantu 

mendefinisikan  karakteristik  operasional  sistem  dengan  lebih  baik.  Ungkapan 

bahasa untuk karakteristik sistem biasanya dinyatakan dalam bentuk aturan “If – 

Then” [4]. 

Mikrokontroler MCS’51 family dapat dipergunakan sebagai pengendali logika 

fuzzy. Pengubahan algoritma cukup dengan pengubahan program dalam 

mikrokontroler yang relatif lebih mudah dari pengubahan perangkat keras [5]. 

Pada penelitian ini kami menggunakan Mikrokontroler AT89S52 yang merupakan 

keluarga dari MCS’51. 
 
 

 
 

 

Gambar 1. Blok diagram sistem kendali fuzzy pada modul latih MMI 
 

Dalam penelitian ini menggunakan 25 buah rule (aturan) yaitu 9 rule dasar, 10 

rule tambahan, dan 6 rule pelengkap dengan beban 2 liter zat. 

Untuk mempertahankan kecepatan motor dengan beban bervariasi, 

tegangan yang diberikan ke motor dapat diatur dengan teknik modulasi sudut fasa 

atau modulasi lebar pulsa [2]. Sedangkan pengaturan suhu oleh heater dilakukan 

dengan menggunakan TRIAC. 
Tujuan dari setiap sistem kendali adalah untuk menghasilkan keluaran dari 

masukan  yang  diberikan [6]. Disini akan diuji respon sistem terhadap dengan 

variasi  beban  dan  variasi  SP.  Pengujian  juga  dilakukan  dengan  memberikan 

gangguan   /   disturbances   dari   luar   yang   berupa   tambahan   gesekan   serta 

pertambahan beban secara mendadak. Prosedur pengujian yang dilakukan adalah 

sebagai berikut : 

Manual: 

1.  Menjalankan MP1, MP2, Solenoid Valve, Heater dan Motor Agitator secara 

manual dari  perangkat keras dengan menekan masing-masing push button 

tiap-tiap yang ada pada perangkat keras. 

2.  Menjalankan MP1, MP2, Solenoid Valve dan Motor Agitator secara manual 

dari perangkat  keras dengan menekan masing-masing push button tiap-tiap 

yang ada pada perangkat keras. 
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Automatis: 

1 Memberikan beban pada motor agitator sebesar 2 liter zat dan SP di set pada 

kecepatan 190 RPM dan suhu 60°C. 
2 Memberikan beban pada motor agitator sebesar 4 liter dan SP rpm motor dan 

SP nilai suhu diubah-ubah. 

3 Memberikan beban pada motor agitator sebesar 2 liter dan ditambah lagi 2 

liter zat. 

4 Merubah nilai suhu naik menjadi 90°C, kemudian mengamati kenaikan suhu 

yang terjadi. 

5 Merubah  nilai  SP  suhu  turun  menjadi  40°C,  kemudian  mengamati  lagi 

perubahan suhu yang terjadi dan mencatat waktunya. 

 
Respon sistem kemudian ditampilkan pada layar monitor komputer PC dengan 

bantuan fasilitas Data Acquitition yang terdapat pada Software MMI yang dapat 

menerima  data  respon  sistem  dari  sistem  mikrokontroler  89S52  yang  dikirim 

secara serial dengan baudrate 9600bps, startbit 1, stopbit 1, parity = none, panjang 

data  8  bit.  Gambar  dibawah  menunjukkan  Program  Software  Man  Machine 

Interface saat dioperasikan. 

 
Display berikut digunakan sebagai referensi pengamatan dalam pengujian 

 
 

 
 

 
Gambar 2. Display SCADA software dengan Visual Basic 6.0 

 

 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan  hasil-hasil  yang  telah  diperoleh  maka  dapat  ditarik  beberapa 

kesimpulan antara lain: 

1.  Fuzzy Logic Controller merupakan suatu sistem kendali yang relatif mudah 

perancangannya, karena tidak dibutuhkan model matematis eksak dari sistem. 

Dengan  pendekatan  rule-based  dan  common  sense  sistem  dirancang  dan 

dibangun. 
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2.  Pada  plant  ini  9  rules  dasar  (basic  rules)  merupakan  rule  pokok  yang 
digunakan   pada   titik-titik  puncak,  10  rule  tambahan  digunakan  untuk 

memperhalus respon sistem dan 6 rule pelengkap yang digunakan bila sistem 

mengalami gangguan secara ekstrim. 

3.  Kendali Fuzzy Logic memiliki sifat redundant dan fault tolerant, di mana 

pengurangan  rule tidak menyebabkan sistem tak terkendali. Ia tetap dapat 

terkendali dengan terdegradasi. 

4.  Dengan bantuan software MMI yang telah dibuat, interaksi manusia dengan 

plant mesin menjadi lebih mudah dan praktis. 

5.  Teknik komunikasi data serial tepat dan handal digunakan dalam sistem MMI, 

pengaruh   faktor   drop  tegangan  sangat  kecil,  efisien  dalam  wiring  dan 

komponen  (tidak  memerlukan  IC  TTL  /  buffer)  selain  itu  juga  mampu 

digunakan dalam jarak yang sangat jauh. 
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