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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI 
 

 

2.1 ROV ( Remotely Operated Underwater Vehichle) 

ROV ( Remotely Operated Underwater Vehichle)  adalah kapal selam mini 

yang kerap digunakan pada industri minyak dan gas lepas pantai. Kapal selam ini 

tidak dikendarai oleh manusia, tetapi dioperasikan dari kapal lain yang terhubung 

oleh kabel umbilical ke ruangan kontrol dan operator di atas permukaan air (kapal, 

rig dan barge).  

 Melalui kabel umbilical, tenaga listrik dan juga perintah-perintah, atau 

sinyal-sinyal kontrol, disampaikan dari perangkat kontrol ke ROV. ROV sendiri 

biasanya dilengkapi dengan  peralatan atau sensor tertentu seperti kamera video, 

transponder, kompas, odometer,  bathy (data kedalaman) dan lain-lain tergantung 

dari keperluan dan tujuan surveinya. 

Angkatan laut Amerika Serikat menciptakan teknologi ROV pada tahun 

1960. Alat ini diciptakan untuk operasi penyelamatan di laut dan melihat objek 

bawah air. Kilang minyak lepas pantai pun turut serta membuat ROV pekerja 

untuk membantu dalam pembangunan kilang minyak lepas pantai (Radio control 

submarine). 

Setelah beberapa dekade pengenalan, ROV menjadi penting di tahun1980 

ketika pembangunan kilang minyak lepas pantai melewati kemampuan penyelam. 

Sejak itu, perkembangan teknologi ROV menjadi pesat dan sekarang ROV 

menunjukan peran penting untuk berbagai hal.Beberapa kegunaan ROV adalah 
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untuk pengawasan sederhana struktur bawah air, pemasangan pipa bawah air, 

eksplorasi kapal karam dan pengangkatan material bawah laut. 

Klasifikasi ROV 

ROV diklasifikasikan berdasarkan ukuran, berat dan kekuatannya, yang 

dibagi sebagai berikut (Fyson,J, 1985) : 

1. Micro –ROV tipe mikro memiliki ukuran dan berat yang sangat kecil. 

Sekarang beratnya bisa di bawah 3 kg. ROV ini biasa digunakan untuk 

membantu penyelam, secara spesifik untuk mengakses tempat yang tidak 

bisa dijangkau seperti gua kecil dan jalur pipa. 

2. Mini - ROV tipe mini memiliki berat kurang lebih 15 kg. ROV jenis mini 

dapat dikendalikan oleh satu orang seperti kapal kecil. 

3. General – tipe ini memiliki kekuatan di bawah 5 HP. Biasanya dilengkapi 

unti sonar dan digunakan untuk survei bawah air. Tipe ini dapat mencapai 

kedalaman dibawah 1000 meter dan ada juga yang dibuat untuk mencapai 

kedalaman 7000 meter. 

4. Light workclass - tipe ini memiliki kekuatan kira-kira 50 HP. Biasanya 

memiliki tiga kegunaan. Dibuat dengan bahan –polyethylene,stainless steel 

atau campuran alumunium. Tipe ini mampu mencapai kedalaman di bawah 

2000 meter. 

5. Heavy workclass – tipe ini memiliki kekuatan kira – kira 220 HP dan 

memiliki dua kegunaan. Dapat mencapai kedalaman sampai dengan 3500 

meter. 

6. Trenching/burial – tipe ini memiliki kekuatan lebih dari 200 HP dan dapat 

mencapai kedalaman sampai 6000. 
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2.2 ROV yang telah ada di Indonesia  

 Pengembangan robot bawah laut di Indonesia telah banyak dilakukan, 

akan tetapi masih jauh dari kesempurnaan. Tiram (Produksi BPPT dan ITB), 

Sotong (Produksi BPPT dan ITB), Robot Jelajah Bawah Air atau RJ 45 (Produksi 

IPB), dan Wahana Benam (Produksi ITS) adalah contoh dari pengembangan robot 

bawah air yang telah diciptakan oleh anak bangsa Indonesia (Ebet, 2009).  

 ROV tipe RJ-45 yang dikembangkan pada tahun 2009 oleh Laboratorium 

Akustik dan Instrumentasi Kelautan, Departemen ITK, FPIK, IPB memiliki salah 

satu tujuan, yaitu adanya kemandirian teknologi. RJ-45 sendiri memiliki 

kemampuan untuk memantau keadaan bawah laut, akan tetapi prototipe ROV RJ-

45 masih jauh dari sempurna dan harapan. Berat beban RJ-45 di dalam air sebesar 

8 Kg sehingga mengurangi kinerja motor penggerak serta perancangan pada 

bouyancy yang digunakan belum dapat membuat ROV berada dalam keadaan 

setimbang ( a b  ). 

 Pada penelitian ini penulis akan melakukan pengembangan ROV yang 

diberi nama Ipep22. Ipep22 adalah ROV yang termasuk kedalam klasifikasi jenis 

Mini-ROV, penelitian ini akan melanjutkan dari penelitian RJ-45, dimana Aspek 

mekanik dari Ipep22 akan dibuat berdasarkan hasil dari penelitian RJ-45 sebagai 

acuan untuk kesempurnaan ROV Ipep22 namun bentuk dan design berbeda dari 

RJ-45. Ipep22 diimplementasikan metode PID untuk kontrol Hovering ( melayang 

) di dalam air. 
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2.3 Buoyancy (Gaya Apung) 

 Buoyancy atau biasa disebut gaya apung adalah gaya keatas yang 

dikerjakan oleh fluida yang melawan berat dari benda yang direndam. Besarnya 

gaya apung sebanding dengan besarnya beda tekanan antara permukaan dan dasar 

kolom, dan setara dengan berat fluida yang terpindahkan (displacement) yang 

seharusnya mengisi ruang yang ditempati oleh benda. Sehingga benda yang 

memiliki massa jenis lebih besar dari fluida akan tegelam, dan benda yang 

memiliki massa jenis lebih rendah dari fluida akan mengapung. 

 

Gambar 2.1 Buoyancy  

 Gambar 2.1 adalah prinsip Archimedes yang membuktikan bahwa gaya 

apung yang diterima oleh benda sama dengan berat air yang dipindahkan. Pada 

penelitian robot wahana bawah air, buoyancyadalah salah satu hal yang harus 

diprioritaskan dalam melakukan perancangan konstruksi mekanik ROV.Agar 

ROV dapat bermanuever dengan baik di dalam air maka ROV harus berada pada 

posisi netral atau mendekati netral (ROV berada pada setimbang). 
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2.4 Baling-Baling 

Baling-baling adalah salah satu tipe kipas yang menghasilkan tenaga dari 

hasil rotasi menjadi dorongan, seperti digunakan pada kapal laut. Sekat dari 

baling-baling seperti sayap, hal tersebut membangkitkan perbedaan tekanan antara 

bagian depan dan belakang sekat baling-baling. 

Berdasarkan bentuk sekat, baling-baling dapat dibedakan menjadi tiga 

jenis (Fyson,J, 1985). 

1. Bentuk sekat yang paling umum digunakan yaitu elips. Salah satu 

keuntungan bentuk ini adalah mengurangi kemungkinan baling-baling 

tersangkut di tali. 

2. Sekat dengan ujung yang runcing memiliki efisiensi lebih, tetapi 

muatan dorongan jadi lebih berkurang. 

3. Sekat dengan ujung lebih melebar sangat berguna dalam menambah 

kecepatan. Bentuk ini biasanya digunakan untuk desain khusus [1]. 

Gambar bentuk-bentuk sekat baling-baling dapat dilihat pada Gambar 

2.2. 

 

Gambar 2.2 Jenis Sekat Baling-Baling (Fyson,J, 1985) 

 Baling – baling tipe a lebih sering digunakan pada beberapa wahana di 

laut. ROV menggunakan baling – baling dengan tipe a sesuai dengan 
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kelebihannya yaitu mengurangi kemungkinan tersangkutnya tali. Bentuk baling – 

baling juga mengikuti bentuk yang ada pada ROV sebelumnya yang sudah pernah 

dibuat. Baling – baling tipe b memiliki efisiensi yang paling besar diantara 

ketiganya tetapi mengurangi beban yang mampu didorongnya, tipe ini biasanya 

digunakan pada kapal wisata (Fyson,J, 1985). 

 Baling – baling tipe c menghasilkan dorongan yang maksimal di air. Tipe 

c biasanya digunakan pada kapal patroli dan kapal penangkapan karena kapal – 

kapal ini membutuhkan kecepatan yang sangat baik di air (Fyson,J, 1985). 

 

2.5 Hukum Archimedes 

 Hukum Archimedes menyatakan sebagai  berikut, Sebuah  benda yang 

tercelup  sebagian atau seluruhnya ke dalam  zat cair akan mengalami  gaya ke 

atas  yang  besarnya sama  dengan  berat zat  cair yang dipindahkannya. Sebuah   

benda  yang   tenggelam   seluruhnya  atau sebagian  dalam   suatu   fluida  akan   

mendapatkan gaya angkat  ke atas  yang sama besar  dengan berat  fluida yang  

dipindahkan.  Besarnya gaya  ke atas  menurut   Hukum  Archimedes   ditulis   

dalam persamaan (Yanuar dkk, 2012): 

Fa = ρ v g .......................................................................................... (2.1) 

 Keterangan : 

 Fa = gaya ke atas (N) 

 V = volume benda yang tercelup (m3) 

 ρ = massa jenis zat cair (kg/m3) 

 g = percepatan gravitasi (m/s^2) 
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Gambar 2.3  Prinsip Archimedes 

 Hukum  ini  juga bukan  suatu  hukum  fundamental karena dapat 

diturunkan dari hukum newton juga (Yanuar dkk, 2012). 

 Bila  gaya archimedes  sama  dengan gaya  berat W maka resultan gaya =0 

dan benda melayang 

 Bila FA>W  maka benda  akan terdorong  keatas akan melayang 

 Bila FA<W    maka   benda    akan    terdorong kebawah dan tenggelam  

 Jika massa  jenis fluida lebih  kecil daripada   massa jenis balok maka  

agar balok berada dalam  keadaan seimbang,volume  zat cair  yang dipindahkan  

harus lebih  kecil  dari  pada  volume  balok.Artinya  tidak seluruhnya  berada  

terendam dalam  cairan  dengan perkataan   lain   benda   mengapung.   Agar   

benda melayang maka  volume zat  cair yang  dipindahkan harus sama  dengan 

volume  balok dan  rapat massa cairan sama dengan rapat massa benda [9]. 

 Jika rapat  massa  benda lebih  besar  daripada rapat massa fluida,  maka  

benda  akan  mengalami  gaya total   ke   bawah   yang   tidak  sama   dengan   

nol. Artinya benda akan jatuh tenggelam. Berdasarkan  Hukum   Archimedes,   
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sebuah  benda yang  tercelup  ke  dalam zat  cair  akan  mengalami dua gaya, yaitu 

gaya  gravitasi atau gaya  berat (W) dan gaya ke atas (Fa) dari zat cair itu. Dalam 

hal ini ada tiga  peristiwa yang  berkaitan dengan  besarnya kedua gaya tersebut 

yaitu seperti berikut (Yanuar dkk, 2012). 

 Tenggelam 

 Sebuah  benda yang  dicelupkan  ke  dalam  zat cair akan  tenggelam  jika  

berat  benda  (w)  lebih  besar dari gaya ke atas (Fa). 

w > Fa ................................................................................................ (2.2) 

ρb x Vb x g > ρa x Va x g 

ρb> ρa ................................................................................................ (2.3) 

Volume bagian  benda  yang tenggelam  bergantung dari rapat massa zat cair 

(ρ) 

 

Gambar 2.4 Berat benda > Gaya apung (Yanuar dkk, 2012) 

 Melayang 

 Sebuah  benda yang  dicelupkan  ke  dalam  zat cair akan  melayang  jika  

berat  benda (w)sama  dengan gaya ke atas  (Fa) atau benda tersebut  dalam 

keadaan setimbang [9]. 

w = Fa ................................................................................................ (2.4) 

ρb x Vb x g = ρa x Va x g 
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ρb = ρa ............................................................................................... (2.5) 

 

Gambar 2.5 Berat benda = Gaya apung 

 Terapung 

 Sebuah  benda yang  dicelupkan  ke  dalam  zat cair akan terapung  jika 

berat benda  (w) lebih kecil  dari gaya ke atas (Fa). 

w < Fa ................................................................................................ (2.6) 

 ρb x Vb x g < ρa x Va x g 

ρb< ρa ................................................................................................ (2.7) 

 

Gambar 2.6 Berat benda < Gaya apung (Yanuar dkk, 2012) 

 

2.4 Mikrokontroler Arduino Due - ARM Cortex M3 

 Mikrokontroler  Arduino Due beroperasi pada tegangan 3.3V, ini berarti 

bahwa input dari sensor atau outputdriver hanya sebesar 3.3V. Menghubungkan 

tegangan 5V seperti yang digunakan pada umumnya akan merusak Arduino Due. 

Modul ini dapat mengambil daya/supply dari konektor USB atau tegangan DC. 
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Jika menggunakan konektor DC, tegangan yang diperbolehkan yaitu antara 7V 

dan 12V [10]. 

 

Gambar 2.7 Arduino Due (Yanuar dkk, 2012) 

Arduino Due memiliki dua port USB. Port USB Native (Port untuk 

komunikasi serial CDC menggunakan objek Serial USB) ini terhubung langsung 

ke SAM3X MCU. Sedangkan Port USB yang lain adalah port untuk 

pemrograman. Port ini terhubung ke ATMEL 16U2 yang bertindak sebagai USB-

to-Serial konverter. Port untuk pemrograman ini adalah port standar untuk meng-

upload program dengan Arduino.  

USB-to-serial konverter dari port pemrograman terhubung dengan UART 

pertama dari SAM3X. Ini memungkinkan untuk berkomunikasi melalui port ini 

menggunakan objek Serial dalam bahasa pemrograman Arduino.  

 Konektor USB dari port Native langsung terhubung ke pin USB host dari 

SAM3X. Port Native ini dapat digunakan sebagai sebagai perangkat host USB 

yang mana perangkat lain (seperti mouse, keyboard, atau ponsel Android) dapat 

terhubung ke Due. Port ini juga dapat digunakan sebagai port serial virtual 

menggunakan objek SerialUSB dalam bahasa pemrograman Arduino [10]. 
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Input dan Output [10] 

 Digital I/O: jumlah pin = 54, setiap pin dapat digunakan sebagai input atau 

output dengan meggunakan fungsi pinMode( ), digitalWrite( ), dan 

digitalRead( ). Beroperasi dengan tegangan 3,3 volt. Setiap pin dapat 

menyediakan sumber arus 3 mA atau 15 mA, dan menerima (sink) arus 6 

mA atau 9 mA. Memiliki resistor pull-up internal 100 KOhm. Selain itu, 

beberapa pin memiliki fungsi tertentu:  

 Serial 0:0    (RX) dan 1   (TX) 

 Serial 1:19  (RX) dan 18 (TX) 

 Serial 2:17  (RX) dan 16 (TX) 

 Serial 3:15  (RX) dan 14 (TX) 

 PWM: Pin 2 - 13, menyediakan output PWM 8-bit dengan menggunakan 

fungsi analogWrite( ). Resolusi dari PWM dapat diganti dengan 

menggunakan fungsi analogWrite Resolution( ).  

 Analog Input: pin dari A0 - A11. Arduino Due memiliki 12 input analog. 

 

2.5 Motor DC 

Motor DC adalah sebuah mesin elektronik yang merubah energi listrik dan 

energi magnet menjadi energi mekanis yaitu putaran. Motor DC merupakan jenis 

motor yang menggunakan tegangan searah sebagai sumber tenaganya, dengan 

memberikan beda tegangan pada kedua terminal tersebut, motor akan berputar 

pada satu arah, dan bila polaritas dari tegangan tersebut dibalik maka arah putaran 

motor akan terbalik pula. Polaritas dari tegangan yang diberikan pada dua 
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terminal menentukan arah putaran motor sedangkan besar dari beda tegangan 

pada kedua terminal menentukan kecepatan motor. 

Gaya elektromagnet pada motor motor DC timbul saat ada arus yang 

mengalir pada penghantar yang berada dalam medan magnet. Medan magnet itu 

sendiri ditimbulkan oleh magnet permanen. Garis-garis gaya magnet mengalir 

diantara dua kutub magnet dari kutub utara ke kutub selatan. Menurut hukum gaya 

Lourentz, arus yang mengalir pada pengahntar yang terletak dalam medan magnet 

akan menimbulkan gaya. Gaya F, timbul tergantung pada arah arus I, dan arah 

medan magnet B. Guna untuk menghitung gaya yang ditimbulkan oleh medan 

magnet ini persamaan yang digunakan adalah seperti dibawah ini : 

        ................................................................................................... (2.8) 

Dimana : 

F = Gaya   

B = Fluks   

I  = Arus 

L = Panjang Konduktor 

 

Gambar 2.8 Konstruksi motor DC. 
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 Belitan stator merupakan elektromagnet, dengan penguat magnet terpisah 

F1-F2. Belitan jangkar ditopang oleh poros dengan ujung-ujungnya terhubung ke 

komutator dan sikat arang A1-A2. Arus listrik DC pada penguat magnet mengalir 

dari F1 menuju F2 menghasilkan medan magnet yang memotong belitan jangkar. 

Belitan jangkar diberikan listrik DC dari A2 menuju A1. 

Motor DC yang menggunakan sikat sering kali menimbulkan masalah 

yaitu ausnya ‘sikat’ dan timbulnya electrical noise. Oleh karena itu dikembangkan 

motor DC tanpa sikat atau motor DC brushless yang mempunyai kelebihan yaitu : 

efisiensi tinggi, umur yang panjang, konsumsi energi yang kecil dan tidak 

menimbulkan electrical noise. 

 

2.5.1 Konstruksi Motor DC Brushless 

Bentuk konstruksi motor DC brushless ada dua buah yaitu silindris atau 

pancake seperti pada gambar 2.9 dan 2.10. Kebanyakan  konstruksi motor DC 

brushless adalah  silindris, dan yang paling banyak dipakai  adalah tipe inside 

rotor. Jenis ini  digunakan pada penggerak hard disk  komputer. Jenis yang kedua 

adalah rotor  diletakkan pada sisi luar sekeliling stator,  tipe ini disebut outside 

rotor. Konstruksi silindris akan terlihat pendek  dan tebal. Oleh karena itu arah 

medan  magnetik radial terhadap sumbu putarnya (Djodi, 2012) 

 

Gambar 2.9 Konsruksi Silindris (a) OutsideRotor(b) InsideRotor (Djodi, 2012) 
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Gambar 2.10 Konstruksi Pancake: (a) Stator  Tunggal (b) Stator Ganda (Djodi, 

2012) 

 Motor jenis pancake dengan dua buah stator mempunyai torsi tinggi 

karena  mempunyai belitan stator pada kedua sisi rotor (gambar b). Sedangkan 

torsi rendah  dengan satu stator dan satu rotor (gambar a) digunakan pada motor 

penggerak floppy disk (Djodi, 2012) 

 

2.5.2 Stator 

Dasar sebuah stator tiga fasa motor DC  brushless memiliki tiga gulungan.  

Kebanyakan motor DC brushless jumlah kumparan direplikasi untuk memiliki 

riak torsi yang lebih kecil. Gambar 2.11 menunjukkan skema listrik dari stator. Ini 

terdiri dari tiga kumparan masing-masing ada tiga unsur terhubung seri yaitu 

induktansi, resistansi dan satu gaya gerak listrik kembali (Djodi, 2012) 

 

Gambar 2.11 Konfigurasi Listrik Stator (Tiga Tahap, Tiga Kumparan) (Djodi, 

2012) 
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2.5.3 Rotor 

Rotor pada motor DC brushless terdiri dari beberapa magnet permanen. 

Jumlah kutub magnet di rotor juga mempengaruhi ukuran langkah dan riak torsi 

dari motor. Jumlah kutub yang banyak akan memberikan gerakan presisi dan riak 

torsi yang kecil. Magnet permanen terdiri dari 1 sampai 5 pasang kutub. Dalam 

kasus tertentu bisa 8 pasang kutub (Djodi, 2012). 

 

Gambar  2.12 Tiga Kumparan Stator Tiga Fase Dan Rotor Motor DC 

Brushless[www.eeweb.com] 

Rotor dari motor DC brushless lebih ringan dari pada rotor dari motor DC 

konvensional yang universal di mana kumparan ditempatkan pada rotor. Posisi 

rotor di deteksi dengan solid state light emitter sensor, piranti hall atau piranti 

lainnya. Sinyal feedback dari sensor dikembalikan ke unit kontrol akan meng-ON-

kan unit transistor, kemudian akan diteruskan ke kumparan medan stator secara 

sekuensial. Biasanya untuk mendeteksi posisi sudut menggunakan hall-effect dan 

sensor optic. Hall effect untuk mendeteksi magnitude dan polaritas medan magnet 

(Djodi, 2012). 
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Gambar  2.13 Sistem Penggerak Motor DC Brushless[http://www.avdweb.nl/] 

 

2.6 Sistem Inertial Measurement Unit (IMU) 

Inertial Measurement Unit (IMU) merupakansuatu unit dalam modul 

elektronik yangmengumpulkan data percepatan angular danakselerasi linear, yang 

kemudian dikirim ke unitpemroses utama. IMU terdiri dari 

kombinasiaccelerometer (sensor percepatan) dan gyroscope(sensor angular) 

untuk menjejaki keberadaan danpergerakan suatu benda. Accelerometer 

digunakanuntuk mengukur percepatan suatu benda dangyroscope digunakan untuk 

mengukur rotasi darisuatu benda (Anisa dkk, 2012). 

 

2.6.1 Accelerometer 

Ketika berpikir tentang accelerometer makamembayangkan sesuatu yang 

lain sepertimembayangkan bola. 
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Gambar  2.14 Analogi Accelerometer (Anisa dkk, 2012). 

Jika mengambil kotak ini di tempat tanpa gravitasi bidang atau dalam hal 

ini dengan tidak adabidang lain yang mungkin mempengaruhi posisi bola, hanya 

akan mengapung di tengah kotak. Dapat membayangkan kotak adalah di luar 

angkasa atau jika tempat seperti itu sulit ditemukan membayangkan setidaknya 

pesawat ruang angkasa yang mengorbit di sekitar planet di mana segala sesuatu 

dalam keadaan tanpa bobot. Dari Gambar 2.14 di atas, bayangkan bahwa setiap 

dinding sensitive tekanan. Jika bergerak tiba-tiba kotak ke kiri (mempercepatnya 

dengan percepatan 1G = 9.8m/s2 ), bola akan memukul dinding -X. Sehingga 

kekuatan tekanan bola berlaku untuk dinding dan output nilai- 1G pada sumbu X 

[13]. 

 

2.6.2 Gyroscope 

Gyroscope memiliki keluaran berupa kecepatan sudut dari arah sumbu x 

yang nantinya akan menjadi sudut phi (roll), dari sumbu y nantinya menjadi sudut 

theta (pitch), dan sumbu z nantinya menjadi sudut psi (yaw). Gyroscope dapat 

membaca kecepatan sudut (angular rate) yang dinamis. Setelah melakukan 

Ferdy Irawan, Perancangan Prototype Robot Observasi Bawah Air dan Kontrol Hovering Menggunakan Metode PID Control, 
2015, UIB Repository©2015



26 
 

 
Universitas Internasional Batam 

komputasi menggunakan integral data dari waktu ke waktu, maka perpindahan 

sudut atau sudut kemiringan dapat dihitung. Tetapi sudut ini akan menjadi tidak 

akurat dalam jangka panjang karena efek bias yang dihasilkan oleh gyroscope 

[13]. 

 

Gambar 2.15 Fisik Gyroscope (Anisa dkk, 2012). 

 

2.7 Complementary Filter 

 Accelerometer dapat memberikanpengukuran sudut kemiringan yang 

akurat ketika sistem sedang diam (statis). Bila sistem sedang bergerak, 

accelerometer tidak hanya dipengaruhi oleh gravitasi bumi tetapi dipengaruhi 

juga oleh pergerakan badan robot, sehingga dapat mengganggu pembacaan 

kemiringan sudut dan memiliki noise. Gyroscope dapat membaca data dari 

kecepatan sudut yang dinamis. Setelah integrasi data dari waktu ke waktu, 

perpindahan sudut atau sudut kemiringan dapat dihitung. Tetapi sudut ini akan 

menjadi tidak akurat dalam jangka panjang karena efek bias yang dihasilkan oleh 

gyroscope (Andra dkk, 2014). 
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Gambar 2.16 Blok Diagram Complementary Filter (Andra dkk, 2014) 

 Oleh karena itu dibutuhkan sebuah filter digital yang dapat menghilangkan 

efek dari kekurangan sensor-sensor tersebut. Salah satunya adalah dengan 

menggunakan complementary filter (Andra dkk, 2014). 

 

2.8 Remote Control 

 Remote control merupakan bagian yang berinteraksi langsung dengan 

pengguna untuk memberikan sinyal perintah-perintah untuk menggerakkan robot 

dalam arah gerakan, yaitu arah naik, turun, maju, mundur, kiri dan kanan. Pada 

perancangan ini sinyal perintah-perintah akan ditransmisikan oleh kabel yang 

panjangnya telah ditentukan. 

 

2.9 Proportional Integral and Derivative (PID) Controller 

 PID (Proportional Integral Derrivative) merupakan sebuah mekanisme 

umpan balik (feedback) untuk mengontrol kepresisian suatu sistem instrumentasi. 

Mekanisme ini menghasilkan nilai error atau kesalahan pada suatu sistem dengan 

membandingkan set point yang telah ditentukan dengan variabel proses yang 
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terukur. Secara umum, berikut blok kontroler PID yang terlihat pada Gambar 

2.17:  

 

Gambar 2.17 Blok Diagram PID (Kambiz Arab dan Mpanda, 2012) 

 Pada kontroler PID memiliki tiga parameter yaitu Proporssional, Integral, 

dan Derivatif. Kombinasi ketiga parameter tersebut menghasilkan keluaran sinyal 

kontrol u(t). Sesuai dengan persamaan, yaitu hubungan antara sinyal error dan 

sinyal kontrol dinyatakan sebagai berikut: 

( ) . ( ) ( )  ( )
p i D

d
u t K e t K e t dt K e t

dt
    ............................................. (2.9) 

 Nilai Proporsional tergantung pada present error, integral diakumulasikan 

dari error sebelumnya (past error) dan derivatif di prediksi dari future error 

(Kambiz Arab dan Mpanda, 2012) 

  

2.9.1 Proportional 

 Secara sederhana keluaran dari pengontrol Proporsional merupakan 

perkalian antara konstanta proporsional dengan masukannya yaitu nilai error. Hal 

ini akan menyebabkan keluaran dari pengontrol proporsional akan sebesar 

konstanta pengalinya. Berikut persamaannya (Kambiz Arab dan Mpanda, 2012): 
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. ( )
p

Pout K e t  .......................................................................................... (2.10) 

Dimana: 

 Pout = sinyal output dari pengontrol proporsional 

 
p

K     = Konstanta Gain 

 ( )e t    = error yang dihasilkan secara kontinyu terhadap waktu 

 

2.9.2 Integral 

Pengontrol integral berfungsi untuk menghilangkan efek steady state error 

sehingga menghasilkan respon sistem dengan kesalahan keadaan stabil nol. 

Keluaran pengontrol integral dipengaruhi oleh perubahan yang sebanding dengan 

nilai kesalahan. Keluaran pengontrol integral akan melakukan penjumlahan terus-

menerus dari perubahan masukannya. Sesuai dengan persamaannya (Kambiz Arab 

dan Mpanda, 2012) 

0

( )

t

I
I K error t d   .......................................................................... (2.11) 

Dimana: 

 I  = sinyal output dari pengontrol integral 

 
I

K  = Konstanta Integral 

 ( )e t    = error yang dihasilkan secara kontinyu terhadap waktu 

   = Variabel Integral 
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2.9.3 Derivative  

Pengontrol derivative berfungsi untuk mempercepat respon awal suatu 

sistem, tetapi tidak memperkecil kesalahan pada keadaan stabilnya. Kerja 

pengontrol derivative hanya efektif pada ruang lingkup sempit (Kambiz Arab dan 

Mpanda, 2012) 

( )
D

derror t
D K

dt
  .............................................................................. (2.12) 

Dimana: 

 D  = sinyal output dari pengontrol derivative 

 
D

K  = Konstanta derivative 

 ( )e t    = error yang dihasilkan secara kontinyu terhadap waktu 

Efek perubahan sistem yang dihasilkan oleh ketiga parameter kontrol adalah 

sebagai beriku: 

Tabel 2.1 

Efek kontrol terhadap perubahan tiap-tiap kondisi (Kambiz Arab dan Mpanda, 

2012) 

 

 Adanya perkembangan komputer dan embedded system, maka metode 

kendali PID ini dapat dijalankan secara digital atau dengan menggunakan 

program. Agar dapat mengimplementasikan sistem kendali PID secara digital, 
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maka persamaan PID harus diubah ke dalam persamaan diskrit (Kambiz Arab dan 

Mpanda, 2012). 

0

t

o p i d

de
V K e K edt K

dt
    .................................................................. (2.13) 

diturunkan menjadi : 

2

2

0

t

o

p i d

dV de d d e
K K edt K

dt dt dt dt

 
   

 
  ................................................. (2.14)

 

o

p i d

dV de d de
K K e K

dt dt dt dt

 
    

 
 ........................................................ (2.15) 

kemudian persamaan 2.5 dirubah kedalam bentuk diskrit,  

o

p i d

s s s s

V e e
K K e K

T T T T

    
    

 

 ....................................................... (2.16) 

Dimana d = Δ dan dt = Ts , kemudian dikalikan dengan Ts , maka : 

o p i s d

s

e
V K e K eT K

T

 
       

 

 ....................................................... (2.17) 

Nilai
1o on on

V V V


   dan 
1n n n

e e e


   , sehingga menjadi  

 1 1 1
( )

d

on on p n n i n s n n

K
V V K e e K e T e e

T
  

         ................... (2.18) 

 Pada kondisi akhir, perubahan Δ pada error sebelumnya dapat 

didistribusikan menjadi 
1n n n

e e e


   dan 
1 1 2n n n

e e e
  

   , kemudian 

disubtitusikan ke dalam persamaan 2.7, maka persamaan tersebut menjadi : 

 1 1 1 2
( ) 2

d

on on p n n i n s n n n

K
V V K e e K e T e e e

T
   

        ............ (2.19) 

Dimana persamaan 2.19 tersebut merupakan hasil akhir persamaan sistem 

kendali PID untuk diskrit (Kambiz Arab dan Mpanda, 2012). 
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