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BAB 1. 

DASAR SIMULASI DAN MODELING 

 

Defenisi 

 Simulasi:Meniru proses riil yang disebut  system dengan sebuah modeluntuk memahami 

bagaimana sistem tersebut bekerja. 

 Simulasi dengan komputer:Model dievaluasi secara numerik, dan data dikumpulkan 

untuk mengestimasi karakteristik yang sebenarnya dari model. 

 Sistem : Sekumpulan unsur dari suatu realitas yang terbatas yang menjadi objek telaahan. 

Sistem bersifat relatif karena tergantung pada tujuan mempelajari sistem tersebut. 

 Model : Penyederhanaan dari sistem dengan hanya memperhatikan faktor-faktor yang 

dianggap penting serta mengabaikan faktor-faktor yang dianggap tidak penting pada 

telaahan yang dilakukan. 

 

Dalam sebuah permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian, maka dapat dikerjakan 

menggunakan 3 cara : 

1. Solusi Analitik : adalah solusi yang diperoleh secara langsung dengan tersedianya suatu 

formula atau rumus 

2. Solusi Algoritmik : adalah solusi yang dapat diperoleh dengan menggunakan suatu 

algoritma (prosedur) tertentu. 

3. Solusi Simulasi adalah solusi yang diperoleh dengan melakukan suatu eksperimentasi 

simulasi. 

 

Proses pengembangan dari sebuah penelitian diawali dari sebuah system nyata, yang dapat 

diselesaikan menggunakan eksperimen nyata (hardware+software) atau eksperimen modeling. 

Eksperimen model sendiri ada yang menggunakan model fisik (mekanik) dan ada juga yang 

menggunakan model matematik, namun sekarang setiap jurnal mensyaratkan adanya model 

matematik karena lebih mudah menghasilkan inovasi dari model matematik. Dari model 

matematik, hasilnya adalah analitik dan simulasi.  

 

 
Gambar 1. Model Pengembangan Sistem Simulasi 



 

Tujuan 

 Kontrol menciptakan prestasi kerja dari individu, kelompok, mesin, atau fasilitas lain. 

 Kontrol memelihara karakteristik individu, mesin, fasilitas, unit kerja, dsb. 

 Kontrol menciptakan nilai dari suatu variabel, fungsi batas yang ditentukan. 

 

Jenis-jenis model  

1. Model iconic (Scaled Physical Object) 

2. Graphical model. 

3. Mathematical dan logical model 

 

Jenis model berdasarkan  

 Model Deskriptif : Ditentukan sekumpulan kondisi input dan strategi operasi, model ini 

akan memprediksi apa yang akan terjadi (model input output). 

 Model Preskriptif : Ditentukan sekumpulan kondisi, model ini akan memberikan anda suatu 

solusi terbaik untuk suatu kondisi tertentu. 

 

Jenis model berdasarkan  

Model statis : menangkap tingkah laku system pada sebuah titik waktu tertentu. Contoh : Rata-

rata tingkat pengembalian tahunan dari suatu investasi dan total penggunaan bahan bakar pada 

suatu trip.  

Model dinamis : menggambarkan tingkah laku sistem sepanjang waktu tertentu Contoh : 

Tingkat inventori suku cadang dari suatu sistem manufaktur, banyaknya orang yang menunggu 

sepanjang waktu untuk dilayani pada suatu sistem layanan pelanggan. 

 

Jenis model berdasarkan  

Model Deterministik : mengabaikan keragaman acak (random variation) 

Model Stokastik : secara eksplisit memperhatikan adanya keacakan (randomness), Contoh-

contoh keacakan yang menjadi perhatian dalam suatu model, meliputi : 

 Lamanya suatu operasi 

 Lamanya menunggu 

 Frekuensi kegagalan 

 Waktu antar kedatangan pelanggan 

 

Pendekatan Simulasi Sistem 

1. Pendekatan Event-scheduling 

 Identifikasi karakteristik events 

 Menulis rutin set dari event 

 Eksekusi events (tidak ada waktu simulasi hilang pada saat simulasi terjadi) 

 

2. Pendekatan Process 

Proses adalah urutan berdasarkan waktu dari event yang saling berinteaksi, dipisahkan oleh 

interval waktu yang menggambarkan semua pengalaman dari entitas sebagai salah satu aliran 

pada “system”. 

 

 



Contoh Bahasa simulasi :  

 
 

Contoh Simulasi : 

  

  



BAB 2. 

SIMULASI GRAFIK 

 

2.1 Dasar GUI dan perancangan Skema GUI 

Pengertian User Interface (Antarmuka Pengguna) 

User Interface adalah merupakan mekanisme komunikasi antara pengguna (user) dengan 

sistem. Antarmuka pemakai (User Interface) dapat menerima informasi dari pengguna (user) dan 

memberikan informasi kepada pengguna (user) untuk membantu mengerahkan alur penelusuran 

masalah hingga ditemukannya suatu solusi. User Interface berfungsi untuk menginputkan 

pengetahuan baru kedalam basis pengetahuan sistem pakar (ES), menampilkan penjelasan sistem 

dan memberikan panduan pemakai sistem secara menyeluruh step by step, sehingga user 

mengerti apa yang akan dilakukan terhadap suatu sistem. 

 

Tujuan Pembuatan User Interface 

1. Memudahkan Input Data Masukan Oleh User 

User Interface yang baik adalah sebuah interface yang mudah dimengerti dan simple. User 

Interface harus memberikan sebuah kemudahan bagi user untuk dapat berinterkasi dengan 

program. 

2. Membuat Program Menjadi Menarik 

Tujuan yang kedua adalah dari sisi seni atau aestetik dari program. Kita dapat melihat setiap 

aplikasi baik web,deksop maupun aplikasi mobile pastinya memiliki sebuah ciri khas 

interface tersendiri. Contoh seperti Facebook dengan variasi warna birunya, Line dengan 

wrna hijau muda dengan icon – icon nya yang khas. Kekhasan  ini pastinya sangat 

berpengaruh pada ketertarikan orang terhadap suatu program. 

3. Menampilkan hasil pemrosesan data oleh program 

Selanjutnya adalah penampilan data, pernahkan anda menggunakan aplikasi tanpa user 

interface pada linux seperti aplikasi ifconfig atau aplikasi firewall tanpa user interface. Anda 

yang tidak terbiasa menggunakan terminal pasti akan kebingungan dan malas untuk 

membaca data dari terminal tanpa ada user interface yang canggih untuk menampilkan data 

dan berinteraksi dengan komputer. Dengan adanya user interface, data dapat ditampilkan 

dalam bentuk grafis sehingga user dapat melihat langsung data yang ada pada program. 

4. Memudahkan pembacaan data yang dihasilkan oleh program 

Tujuan lainnya selain penampilan data adalah memudahkan pembacaan data dari sebuah 

program. Tanpa adaanya user interface yang baik, diperlukan waktu yang lama untuk 

mengurutkan, mencari, atau memfilter data yang dihasilkan dari sebuah program. Dengan 

adanya user interface ini, tugas  umum seperti mengurutkan data, mencari, atau melakukan 

filter data akan menjadi lebih mudah, karena telah di handle pekerjaannya oleh user interface. 

User hanya memilih menu pada user interface dan selanjutnya data akan diproses sesuai 

dengan kebutuhan user. 

5. Efisiensi kerja yang dilakukan oleh user 



Dengan adanya user interface, kerja dari user akan lebih efisien dan tidak membutuhkan 

waktu ekstra untuk mengerjakan suatu tugas ekstra yang sebenarnya dapat dilakukan oleh 

user interface. contoh, sebuah user interface yang baik pada aplikasi statistik penjualan akan 

dapat langsung menghasilkan grafik dan juga kurva mengenai ramalan penjualan tanpa harus 

diproses datanya secara manual oleh user. Tentunya hal ini akan sangat berpengaruh besar 

pada efisiensi waktu dari seorang pekerja. Dimana dia dapat memanfaatkan waktunya untuk 

melakukan tugas lainnya yang lebih penting. 

6. Memperkecil kesalahan masukan data yang dilakukan oleh user 

Sebuah user interface yang baik dapat mengurangi kesalahan masukan data yang dilakukan 

oleh user. Sebagai contoh, user interface pada aplikasi program facebook yang berupa update 

status, user interface tersebut membatasi masukannya berupa text, gambar, dan mungkin 

video. Apabila kita memasukkan data lainnya semisal data wmv atau semacamnya yang tidak 

disupport oleh interface, maka data tersebut tidak akan ditampilkan dan terdapat peringatan 

mengenai kesalahan yang dilakukan oleh user 

 

Manfaat Antar Muka (Interface) pengguna 

Manfaat User Interface untuk menghubungkan atau penterjemah informasi antara 

pengguna dengan system operasi, sehingga computer dapat digunakan. Dengan demikian, user 

interface bisa juga diartikan sebagai mekanisme inter-relasi atau integrasi total dari perangkat 

keras dan lunak yang membentuk pengalaman bekomputer. Use interface dari sisi software bias 

berbentuk Graphical User Interface (GUI) atau Command Line Interfae (CLI), sedangkan dari 

sisi hardware bias berbentuk Aplle Desktop Bus (ADB), USB, dan fire wire. 

 

Desain Interface : 

Struktur Menu Utama 

 
Struktur Menu Admin 

 



Struktur Menu User 

 
Desain Input 

Perancangan Input untuk menghasilkan informasi, diperlukan perancanganinput sebagai dasar 

dalam perancangan suatu sistem, sehingga menghasilkan suatu output yang diharapkan. 

Perancangan yang terdapat dalam sistem informasi persewaan buku ini adalah : 

Halaman Tampilan Login 

Halaman Login Admin 

 
Halaman Login User 

 
Input Form Buku 

 



Form Persewaan Buku 

 
Desain Output 

Bukti Persewaan 

 
Output Daftar Penyewa 

 
Output Tabel Buku 

 



2.2 Penggunaan control, axes dan menu 

Sebuah GUI terdiri dari beberapa komponen yang dapat digunakan sebagai input ataupu output 

pada system simulasi. 

Pushbutton

Radiobutton
Edit Text
Pop-up Menu
Togle Button
Axes
Button Group

Scroll

Check Box
Statik Text
List Box
Table
Panel
ActiveXControl

 
PUSHBUTTON 

Simulasi yang berdasarkan pada scheduling biasanya automatic, minim dengan jumlah 

tombol yang digunakan. Namun simulasi yang berdasarkan pada proses, biasanya menggunakan 

tombol yang banyak, tergantung dari jumlah proses yang digunakan. Pada GUI, segala perintah 

didasarkan pada pushbutton, artinya kegiatan yang ada didalam sebuah layar GUI hanya akan 

berubah ketika ada tombol yang ditekan.  

 

RADIOBUTTON DAN BUTTON GROUP 

Pada GUI terdapat 2 buah pilihan ganda, yaitu komponen radiobutton dan combobox. 

Perbedannya hanya pada jumlah pilihan. Radiobutton merupakan sebuah pilihan ganda, dimana 

hanya 1 saja pilihan yang aktif. Sedangkan pada Combobox dapat memilih dari 1 buah pilihan. 

Beberapa radiobutton dapat dibentuk group didalam satu button group, sehingga mudah dalam 

pengelolaannya.  

 

COMBOBOX 

Pada GUI terdapat 2 buah pilihan ganda, yaitu komponen radiobutton dan combobox. 

Perbedannya hanya pada jumlah pilihan. Radiobutton merupakan sebuah pilihan ganda, dimana 

hanya 1 saja pilihan yang aktif. Sedangkan pada Combobox dapat memilih dari 1 buah pilihan.  

 

EDIT TEXT  

Komponen edit text merupakan pilihan teks string, yang dapat digunakan sebagai input 

ataupun output dari system GUI. Jika edit digunakan sebagai sebuah media hitung, maka angka 

pada edit akan dirubah dulu menjadi integer,s edangkan hasilnya yang masih integer, harus 

diubah menjadi bentuk string untuk dapat ditampilkan pada GUI. 



Kasus  1: membuat pushbutton yang digunakan untuk mentranslate kata-kata dari radiobutton 

yang terpilih.  

 
 

Sintax matlabnya adalah sebagai berikut : 

 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
switch get(get(handles.uibuttongroup1,'SelectedObject'),'Tag') 
  case 'radiobutton2', set(handles.edit1,'String','Red'); 
  case 'radiobutton3',  set(handles.edit1,'String','Yellow'); 
  case 'radiobutton4',  set(handles.edit1,'String','Green');  
end 

 

Hasil GUI nya adalah sebagai berikut : 

 
 



Kasus  2 : membuat pushbutton yang digunakan untuk mentranslate kata-kata dari combobox 

yang terpilih.  

 
Sintax matlabnya adalah sebagai berikut : 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
if (handles.checkbox1.Value)&(handles.checkbox2.Value) 
    set(handles.edit1,'String','one two'); 
elseif handles.checkbox1.Value 
    set(handles.edit1,'String','one'); 
elseif handles.checkbox2.Value 
    set(handles.edit1,'String','two'); 
end 

 

Hasil GUI nya adalah sebagai berikut : 

 
 

POPUP MENU 

 Popup menu merupakan tampilan yang menyerupai komponen edit, untuk mengisinya 

tidak perlu melakukan pengetikan, hanya mengklik tombol panah kebawah disebelah komponen 



popupmenu, layarnya akan melebar kebawah dan tinggal memilih bagian yang dibutuhkan untuk 

diisikan pada sebuah komponen edit. Popup menu ini sering digunakan untuk melakukan 

pengisian data seperti pemilihan jenis kelamin (lai-laki, perempuan) dan agama (islam, Kristen, 

hindu, budha, konghuchu). 

Kasus  3 : membuat pushbutton yang digunakan untuk mentranslate kata-kata dari popup menu 

yang terpilih, menjadi symbol angka.  

 
Sintax matlabnya adalah sebagai berikut : 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
val = get(handles.popupmenu1,'value'); 
switch val 
case 1 
set(handles.edit1,'string','1'); 
case 2 
set(handles.edit1,'string','2'); 
case 3 
set(handles.edit1,'string','3'); 
end 

Hasil GUI nya adalah sebagai berikut : 

 



SCROLL 

Komponen scroll, dikenal dengan nama slider di matlab. Komponen ini merupakan sebuah 

komponen yang dapat digunakan untuk mengganti nilai dari sebuah variable dengan rentang nilai 

tertentu, dengan melakukan slider tombol yang ada pada komponen scroll. Untuk mengganti 

nilai rentang dapat dilakukan dengan menggunakan nilai max.  

 

Kasus  4 : membuat pushbutton yang digunakan untuk mentranslate nilai dari slider yang 

terpilih, menjadi symbol angka.  

 
Sintax matlabnya adalah sebagai berikut : 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
sliderValue = get(handles.slider1,'Value'); 
set(handles.edit1,'String',sliderValue) 

 

Hasil GUI nya adalah sebagai berikut : 

 



 

LIST BOX  

Komponen listbox hampir sama dengan popup menu, hanya saja untuk listbox, seliruh pilihan 

ditampilkan semua dalam sebuah combobox, sedangkan pada popup menu, hanya dapat 

menampilkan 1 kalimat saja, yang lainnya ada terhiden, hanya jika segitiga kanan dari komponen 

popup menu ini diklik, pilihan yang lain akan muncul.  

Kasus  5 : membuat pushbutton yang digunakan untuk mentranslate kata-kata dari popup menu 

yang terpilih, menjadi symbol angka.  

 
Sintax matlabnya adalah sebagai berikut : 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
val = get(handles.listbox1,'value'); 
switch val 
case 1 
set(handles.edit1,'string','1'); 
case 2 
set(handles.edit1,'string','2'); 
case 3 
set(handles.edit1,'string','3'); 
end 
 

Hasil GUI nya adalah sebagai berikut : 



 
 

PANEL 

Panel merupakan komponen sebagai pemisah, atau pengelompok satu atau beberapa 

komponen yang dimasukan dalam sebuah tema.  

 

STATIS TEXT 

Komponen statis text hamper sama dengan komponen edit. Komponen ini biasanya 

digunakan sebagai judul dari sebuah group komponen atau menjadi sebuah judul GUI.  

 

TABLE 

Table merupakan komponen yang digunakan untuk menampilkan table pada sebuah GUI 

matlab. Tabel ini merupakan table yang diambil dari excel yang berformat *.xls atau *.xlsx 

ataupun sebuah matrix yang sengaja ditampilkan sebagai hasil dari sebuah proses komputasi. 

Kasus  6: membuat pushbutton yang digunakan untuk menampilkan table. 

 



Sintax matlabnya adalah sebagai berikut : 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
A=xlsread('Book1.xlsx',1,'A1:B30'); 
set(handles.uitable1,'data',A) 
 

Hasil GUI nya adalah sebagai berikut : 

 
 

AXES 

Axes merupakan komponen yang digunakan untuk menampilkan table pada sebuah GUI 

matlab dalam bentuk grafik atau citra. Axes ini merupakan grafik yang dibentuk dari table yang 

diambil dari excel yang berformat *.xls atau *.xlsx ataupun sebuah matrix yang sengaja 

ditampilkan sebagai hasil dari sebuah proses komputasi. 

Kasus  7: membuat pushbutton yang digunakan untuk menampilkan grafik atau citra. 

 

 

2.3 GUI Dynamic 

 

2.4 Proyek  

Contoh proyek 1 : 

Sebuah gui untuk melakukan deteksi baut kendor atau tidak kendor menggunakan pengolahan 

citra.  

1. Melakukan design GUI 



Ambil Citra

Citra Gray

Citra BW

Ambil Ciri

Klasifikasi SVM

Citra GrayCitra RGB Citra BW

Grafik Klasifikasi

Jml B

Jml W

Hasil

 

2. Melakukan perancangan manual pada m-file 

Proses yang terjadi adalah pertama ambil gambar manual sebanyak data pembelajaran (15 

data citra kendor dan 15 data citra tidak kendor). Controh citra : 

  
Kendor Kenceng 

 

Lalu tiap citra akan diambil nilai ciri, yaitu jumlah pixel dengan warna putih dan jumlah 

pixel dengan warna hitam. Ciri tersebut dimasukan kedalam excel. Hasil dari excel tersebut 

lalu di simulasikan menggunakan GUI. Untuk melakukan pengujian, hal yang harus diingat 

adalah normalisasi, artinya ukuran citra, jarak antara kamera dengan objek harus sama, 

walaupun citranya bukan citra yang dibelajarkan. Berikut ini adalah contoh sintax m.file 

untuk ambil citra hingga proses ambil ciri : 
A=imread('3.jpeg'); 
B=rgb2gray(A); 
C=im2bw(B); 
D=sum(sum(C)); 
[E,F]=size(A); 
G=E*F; 
H=G-D; 
[D H] 

 

Berikutnya dilakukan proses yang sama untuk 30 citra, dimana hasil D dan H kemudian 

dimasukan kedalam excel. 

Keterangan Jml Pixel Putih Jml Pixel Hitam 

kenceng 

472446 866 

779571 1222 

535033 932 

682138 1065 

646435 1110 

823619 1212 

449768 875 

568692 917 

553740 1005 



506173 964 

609595 1094 

421226 855 

411883 809 

302008 705 

313082 741 

kendor 

360133 615 

290210 560 

308822 572 

315675 585 

299145 569 

365817 631 

301825 616 

395135 659 

350008 600 

445037 698 

290979 574 

363825 637 

360771 638 

312398 599 

307579 675 

 

Sedangkan setelah mengambil data di excel lalu dilakukan proses klasifikasi 

menggunakan sintax berikut : 

 
close all 
clear all 
clc 
  
xdata=xlsread('Data.xlsx',1, 'A1:B30') 
group = [0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1]; 
figure; 
svmStruct = svmtrain(xdata,group,'ShowPlot',true); 
xlabel('Jumlah Pixel Putih') 
ylabel('Jumlah Pixel Hitam') 
title('Klasifikasi SVM') 

 

Kemudian dibuat dalam sintax matlab GUI : 



 
function varargout = GUI(varargin) 
. 
. 
. 
function pushbutton1_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%tombol ambil citra % 
[FileName,PathName,FilterIndex] = uigetfile('*.jpeg,*.bmp','Pilih 
Citra','*.jpeg'); 
handles.NamaFile=FileName; 
handles.PathName=PathName; 
guidata(hObject,handles); 
if isequal(FileName,0) 
disp('User selected Cancel') 
else 
axes(handles.axes1); 
clear gca; 
set(gca,'ytick',[]); 
set(gca,'xtick',[]); 
axes(handles.axes1); 
handles.Citra.RGB = imread([PathName FileName]); 
image(handles.Citra.RGB), 
set(gca,'ytick',[]); 
set(gca,'xtick',[]); 
guidata(hObject,handles); 
%disp([_User selected_, fullfile(PathName, FileName)]) 
end 
imwrite(handles.Citra.RGB,'A.jpg' ); 
  
function pushbutton2_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%tombol Citra gray 
A=imread('A.jpg'); 
B=rgb2gray(A); 
axes(handles.axes2); 



imshow(B) 
imwrite(B,'B.jpg' ); 
  
 function pushbutton3_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%tombol Citra BW 
B=imread('B.jpg'); 
C=im2bw(B); 
axes(handles.axes3); 
imshow(C) 
imwrite(C,'C.jpg' ); 
save C.mat C 
  
 function pushbutton4_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%tombol Ambil Ciri 
load C.mat 
D=sum(sum(C)); 
[E F]=size(C); 
G=E*F; 
H=G-D; 
I=[D H] 
set(handles.edit1,'String',D); 
set(handles.edit2,'String',H); 
save I.mat I 
  
  
function pushbutton5_Callback(hObject, eventdata, handles) 
%tombol Klasifikasi 
load I.mat 
xdata=xlsread('Book1.xlsx',1,'A1:B30') 
group = [0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;0;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1;1]; 
axes(handles.axes4); 
svmStruct = svmtrain(xdata,group,'ShowPlot',true); 
hold on 
scatter(I(:,1),I(:,2),'om') 
legend(handles.axes4,'hide') 
xlabel('Jumlah Pixel Putih') 
ylabel('Jumlah Pixel Hitam') 
title('Klasifikasi SVM') 
J=I(:,1); 
K=I(:,2); 
L=(2194285.714*J)+658.1142857; 
if K>L 
    set(handles.edit3,'String','kendor'); 
else 
    set(handles.edit3,'String','kenceng'); 
end 

 

Hasil dari GUI diperlihatkan sebagai berikut : 

 



 
 

  



BAB 3. 

PEMODELAN ICONIC 
 

Pada bab ini akan dipaparkan tentang basic pengetahuan tentang simulink matlab. Matlab 

merupakan program multiguna. Selain digunakan sebagai software analisis, matlab juga 

digunakan untuk software simulasi hardware, simulasi software, bahkan untuk memproduksi file 

.hex yang digunakan akan di compile ke hardware. 

 
Gambar 2.1. Simulink Library Editor 

 

Simulink sendiri merupakan perangkat input/output dari blok diagram simulator GUI. 

Simulink berisi library editor dari tool-tool yang dapat digunakan untuk membangun model 

simulasi baik yang berbasis kontinu ataupun diskret. Untuk membuka Simulink, dapat langsung 

dilakukan dengan mengetikan ‘simulink’ pada jendela editor, kemudian akan muncul jendela 

library browser, seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.1. Jendela ini digunakan untuk 

membangun model-model dari simulasi yang diinginkan.  

3.1  Element –Element Pada Simulink 

Model Element Sistem Kontinu : 



 
Gambar 2.2. Model Element Sistem Kontinu 

 

Pada Element Sistem Kontinu, terdapat komponen derivative, integrator, state space, 

transfer function, transport delay, Variable time Delay, Variable Transport Delay dan Zero Pole. 

Percobaan yang dapat dilakukan adalah membuat pemodelan berdasarkan contoh soal, kemudian 

dibandingkan antara keluaran sistem dengan hasil perhitungan manual.  

3.1.1 Model Element Sistem Dikontinu : 

Komponen-komponen pada sistem diskontinu adalah backspash, coulomb dan viscous 

fraction, deadzone, deadzone dynamic, hit crozing, quantizer, rate limiter, rate limiter dynamic, 

relay dan saturation. 

 
Gambar 2.3. Model Element Sistem Diskontinu 

 

3.1.2 Model Element Sistem Operasi Matematika : 

Element ini berisi absolute, adding, Algabric Constraint, Assigment, Bias, Complex To 

Magnitude Angle, Divide, Dot Product Dan Gain. 



 
Gambar 2.4. Model Element Sistem Operasi Matematika 

 

3.1.3 Model Element Sinyal Routing : 

Pada element routing terdapat komponen from, goto, goto tag visibly, index vector, 

manual switch, merge, multiport switch, mux, selector dan switch. Model dari element sinyal 

routing diperlihatkan pada gambar 2.5. 

 

 
Gambar 2.5. Model Element Sinyal Routing 

 

3.1.4 Model Element Sink : 

Pada element Sink, terdapat komponen display, floating scope, out1, stop simulation, 

terminator, to file, to workspace, XY Graph, komponen-komponen tersebut semuanya dapat 

digunakan untuk display, melihat hasil pengukuran dari beberapa perangkat pengukuran seperti 

AVO, oscilloscope, melakukan saving file dari keluaran yang ada, komunikasi serial secara 

virtual, bahkan mampu menggabungkan antara simulink dengan perintah yang ada pada 



workspace, sehingga perintah dapat dilakukan sembari workspace melakukan perhitungannya 

sendiri. Model dari element Sink diperlihatkan pada gambar 2.6. 

 

 
Gambar 2.6. Model Element Sink 

3.1.5 Model Element Source : 

 
Gambar 2.7. Model Element Source 

 

Pada element source terdapat komponen : pulse generator, ramp, random number, 

repeating sequence, repeating sequence interpolated, repeating sequence stair, signal builder, sine 

wive dan step. Komponen-komponen tersebut khusus digunakan sebagai pembangkit signal 

masukan dari sistem control. Komponen elemen  source dapat dilihat pada gambar 2.7. 

Model Element Extras : 



Element ini terdiri dari komponen-komponen tambahan seperti, komponen tambahan 

diskrit, linear, sink, flip flop, linearisasi dan transformasi. Pada komponen tambahan linear, 

terdapat model kontroler PID yang digunakan pada simulasi control PID. 

 

 
Gambar 2.8. Model Element Extras 

3.2 Pembuatan Blok 

3.2.1 Model Pertama: 

Untuk membuat model baru, click tombol New pada toolbar library browser. Berikutnya 

akan keluar jendela model, yang masih belum berjudul (untitled). Jendela model diperlihatkan 

pada gambar 1.9. 

 

 
Gambar 2.9. Jendela Model Untitled 

 

Model element ditambahkan dengan mengambil beberapa komponen yang dibutuhkan 

dari library browser dan men-drag setiap komponen yang dibutuhkan pada jendela Model. Atau 

bisa juga dengan meng-copy dari Library browser ke jendela model.  

 



3.2.2 Contoh Soal 1 

Buatlah model kapasitor dengan persamaan sebagai berikut : ���(�)
�� = − 1


� ��(�) +
1

� (�) 

Dengan u(t) merupakan fungsi dari unit step.  Untuk memodelkan sistem tersebut maka yang 

dilakukan adalah mengubah/ melakukan transformasi laplace dan menuliskan persamaan 

differential ; 

���(�) = − 1

� ��(�) +

1

� �(�) 

Dengan mengganti Vc(s) menjadi U (s) maka akan didapatkan : 

��(�) = 1� �
1

� �(�) −

1

� ��(�)� 

Dari persamaan diatas, maka model sistem yang dibutuhkan adalah blok integrator, blok 

summing junction, blok gain (2), blok fungsi unit step dan blok sink untuk mendisplaykan output 

dari sistem yang dibangun. Jendela model yang telah terpasang komponen diperlihatkan pada 

gambar  2.10. 

  

 

 
Gambar 2.10. Jendela Model dari Komponen yang Belum Terhubung 

 

Blok sistem dihubungkan dengan sebuah jalur, untuk menghubungkan antar komponen 

dapat dilakukan dengan melakukan metode auto connect, metode ini mengerjakan telusur jalur 

dari komponen yang pertama kali dipilih pada blok source dan kemudian akan berlaku 

seterusnya hingga pada blok akhir yang dipilih. Simulink juga mempunyai fasilitas untuk 

menggambar garis atau koneksi secara manual antar blok ataupun antar garis dan blok. Untuk 

melakukan koneksi dari outut port dari satu blok ke input port pada blok yang lain. Posisi kursor 

pertama-tama adalah diluar dari blok dari port output. Bentuk dari kursor akan berubah menjadi 

tanda positive. Klik kanan dan drag tanda kursor tersebut ke input dari blok tujuan untuk 

membuat koneksi. Jendela model yang telah terpasang komponen yang terkoneksi diperlihatkan 

pada gambar  1.11. 



 
Gambar 2.11. Jendela Model dari Komponen yang Terhubung 

 

Berikutnya dari model yang telah terhubung akan dilakukan penggantian nilai komponen 

sesuai dengan kebutuhan dari sistem. Penggantian nama, parameter, nilai waktu sampling dan 

unit stepnya dapat dilakukan, dengan memilih komponen yang akan dimanipulasi, kemudian 

diklik dua kali untuk membuka jendela source blok dan kemudian dapat dilakukan pengeditan. 

Blok yang akan diganti adalah pada bagian fungsi step, blok gain (2), dan blok summing 

junction. Penggantian dari tiap blok diperlihatkan pada gambar 1.12. 

 

 
Gambar 2.12. Jendela Editing Nilai dari Blok 

 

Sebagai catatan, pada  proses pengeditan unit step “final value” bernilai 10, Sedangkan R 

dan C nya adalah variable (dapat dilakukan peng-enteran dari workspace), dan melakukan 

penggantian pada komponen summing junction yaitu pada input + menjadi -. Berikutnya adalah 

melakukan pengontrolan dari simulasi. Proses control simulasi dilakukan melakukan setting 

konfigurasi dari parameter.  



 
 Gambar 2.13. Jendela Simulasi Kontrol 

 

Simulink menggunakan integral numerik, untuk memecahkan persamaan sistem dinamik. 

Pemecahannya adalah berupa integral numerik. Parameter kuncinya adalah pada waktu Start dan 

Stop dan pada type serta metodenya. Seting type dari metode integral numerik merupakan step 

variable atau step tetap. Step variable secara kontinu melakukan proses integrasi step, sehingga 

dapat menambah kecepatan dari waktu simulasi. Ukuran dari step variable mereduksi ukuran 

step ketika model state berubah secara cepat, untuk mempertahankan tingkat akurasi dan 

peningkatan tajam dari ukuran step ketika sistem state berubah melambat karena step-step yang 

seharusnya tidak dibutuhkan. Step tetap digunakan pada simulasi ketika memilih step tetap, hal 

ini biasanya disebabkan oleh kebutuhan untuk melakukan setting pada ukuran step. Gambar step 

variable dan step tetap diperlihatkan pada gambar 2.13 (a) dan 2.13(b). 

 

 

(a)                                                         (b) 

Gambar 2.13. Jendela Step (a) Variable step dan (b) Fixed step 

 

Melakukan setting ukuran fixed step pada nilai 0.01 detik. Berikutnya adalah proses 

running dari simulasi. Untuk melakukan proses running dari simulasi, pertama-tama dibutuhkan 

nilai R dan C. Dapat dilakukan pengubahan dengan cara melakukan klik ganda pada blok gain, 

namun dapat pula langsung dilakukan dari workspace dengan mengetikkan perintah sebagai 



“R=1; C=1;”, hal ini akan membuat sebuah persamaan pada blok diagram menjadi � = �
��, 

kemudian klik tombol run pada toolbar simulink model. 

 
Gambar 2.14. Jendela Running pada Simulink Model 

 

Untuk melihat simulasi dari pogram, dilakukan dengan melakukan klik ganda pada blok 

Scope. Untuk mendapatkan tampilan yang lebih baik, klik kiri pada tampilan scope dan klik 

autoscale.  

 
Gambar 2.15. Tampilan Keluaran dari Scope  

 

Berikutnya untuk memperbaiki tampilan scope dapat dilakukan dengan mensetting ulang 

propoertise dari scope misalnya pada bagian axis untuk setting batas axis. 

 
Gambar 2.16. Editing Axis dari Komponen Scope  



 

Secara default, setting awal dari Scope matlab adalah 5000 data sample. Dengan 

melakukan tidak memilih/mencentang combobox limit data, maka dapat didisplaykan tanpa 

batasan. Hal ini dapat dilakukan pada simulasi yang panjang atau simulasi dengan waktu step 

yang sangat kecil. Jika kemudian ada keinginan untuk menyimpan data ke workspace dan 

menggunakan perintah plot pada matlab untuk mendisplaykan data. Untuk melakukannya, 

dibutuhkan komponen tambahan berupa blok Sink Out1 untuk mengambil data yang akan 

ditampilkan. Sebagai contoh, jika ingin diperlihatkan sinyal masukan dan keluaran maka bagian 

input dan output sistem dihubungkan dengan blok out. Sistem tersebut diperlihatkan pada 

gambar 2.17. 

 
Gambar 2.17. Tambahan Blok Out Untuk Tampilan Sinyal input dan Output  

 

Untuk melihat output data yang tersimpan, dapat dibuka pada Solver dan mengklik data 

Import/export dan meng-unklik limit data. Hasil running dari simulasi dan workspace dapat 

digunakan perintah “whos”. Hasil dari data keluaran diperlihatkan pada gambar 2.18.  

 
Gambar 2.18. Tambahan Blok Out Untuk Tampilan Sinyal input dan Output  

 

 Yout mempunyai ukuran 1001x2, hal ini berarti terdapat 2 kolom dan 1001 baris, kolom 

1 merupakan input dari sample dan kolom 2 merupakan output dari sample. Berikutnya, 

penampilan grafik dari data yang telah diimport dari simulink dapat menggunakan perintah m-

file sebagai beikut : 

 

plot(tout,yout(:,1),tout,yout(:,2)); % values to plot  

xlabel('Time (secs)'); grid;  

ylabel('Amplitude (volts)');  

st1 = 'Capacitor Voltage Plot: R = '  

st2 = num2str(R);   % convert R value to string  



st3 = ' \Omega';    % Greek symbol for Ohm  

st4 = ', C = ';  

st5 = num2str(C);  

st6 = ' F';  

stitle = strcat(st1,st2,st3,st4,st5,st6);  % plot title  

title(stitle)  

legend('input voltage','output voltage')  

axis([0 10 -5 15]); % set axis for voltage range of -5 to 15 

 

Hasil akhir dari proses pembuatan grafik dari dengan menggunakan m-file diperlihatkan pada 

gambar 2.19. 

 
Gambar 2.19. Tampilan Grafik dengan M-File  

 

Untuk mengetahui tentang pengaruh nilai C yang berbeda terhadap tegangan capacitor, 

dapat dilakukan dengan menggunakan perintah sim. Pertama-tama dilakukan adalah melakukan 

saving dari model, yaitu dengan mengklik menu File--> save as, dengan nama 

“capacitor_charging_model”. Pastikan model disimpan dalam folder Matlab. Tuliskan kode m-

file berikut : 

          R = 1; % set R value;  

CAP = [1 1/2 1/4]; % set simulation values for C  

for k = 1:3  

    C = CAP(k); % capacitor value for simulation  

    sim('capacitor_charging_model'); % run simulation  

    vc(k,:) = yout(:,2); % save capacitor voltage data  

end  

plot(tout,vc(1,:),tout,vc(2,:),tout,vc(3,:)); % values to pl 

xlabel('Time (secs)'); grid;  

ylabel('Amplitude (volts)');  

st1 = 'R = '  

st2 = num2str(R);   % convert R value to string  

st3 = ' \Omega';    % Greek symbol for Ohm  



st4 = ', C = ';  

st5 = num2str(CAP(1));  

st6 = ' F';  

sl1 = strcat(st1,st2,st3,st4,st5,st6);  % legend 1  

st5 = num2str(CAP(2)); 

R = 1; % set R value;  

CAP = [1 1/2 1/4]; % set simulation values for C  

for k = 1:3  

    C = CAP(k); % capacitor value for simulation  

    sim('capacitor_charging_model'); % run simulation  

    vc(k,:) = yout(:,2); % save capacitor voltage data  

end  

plot(tout,vc(1,:),tout,vc(2,:),tout,vc(3,:)); % values to pl 

xlabel('Time (secs)'); grid;  

ylabel('Amplitude (volts)');  

st1 = 'R = '  

st2 = num2str(R);   % convert R value to string  

st3 = ' \Omega';    % Greek symbol for Ohm  

st4 = ', C = ';  

st5 = num2str(CAP(1));  

st6 = ' F';  

sl1 = strcat(st1,st2,st3,st4,st5,st6);  % legend 1  

st5 = num2str(CAP(2)); 

 

Pada program m-file diatas, data keluaran disimpan pada variable vc(k,:). Terdapat 3 nilai 

kapasitor yang berbeda. Tampilan akhir dari data kapasitor yang mempunyai perbedaan nilai 

diperlihatkan pada gambar 2.20. 

 
Gambar 2.20. Tampilan Grafik M-File dengan nilai capasitor yang berbeda 

 

 



3.2.3 Contoh Soal 2 

Pada contoh yang kedua, menggunakan model RLC dengan persamaan sebagai berikut : 

����(�)
��� = −
�

���(�)
�� − 1

�� ��(�) +
1
�� (�) 

Dengan u(t) adalah fungsi unit step. Untuk memodelkan sistem bisa dilakukan dengan cara : 

z1=vc ��1
�� = �2 =

���
��  

��2
�� = −



� �2 −

1
�� �1 +

1
�� (�) 

Diagram simulasi yang lengkap dapat dilihat pada gambar 2.21. 

 

 
Gambar 2.21. Model Simulasi Rangkaian RLC pada Contoh 2 

 

Skrip dari program pada contoh 2 adalah sebagai berikut : 

 

R = 1; % set R value;  

L = 1; % set L  

CAP = [1/2 1/4 1/8]; % set simulation values for C  

for k = 1:3  

    C = CAP(k); % capacitor value for simulation  

    sim('RLC_circuit'); % run simulation  

    vc(k,:) = yout; % save capacitor voltage data  

end  

plot(tout,vc(1,:),tout,vc(2,:),tout,vc(3,:)); % values to plot  

xlabel('Time (secs)'); grid;  

ylabel('Amplitude (volts)');  

st1 = 'C = ';  

st2 = num2str(CAP(1));  

st3 = ' F';  

sl1 = strcat(st1,st2,st3);  % legend 1  

st2 = num2str(CAP(2));  



sl2 = strcat(st1,st2,st3);  % legend 2  

st2 = num2str(CAP(3));  

sl3 = strcat(st1,st2,st3);  % legend 3 

R = 1; % set R value;  

L = 1; % set L  

CAP = [1/2 1/4 1/8]; % set simulation values for C  

for k = 1:3  

    C = CAP(k); % capacitor value for simulation  

    sim('RLC_circuit'); % run simulation  

    vc(k,:) = yout; % save capacitor voltage data  

end  

plot(tout,vc(1,:),tout,vc(2,:),tout,vc(3,:)); % values to plot  

xlabel('Time (secs)'); grid;  

ylabel('Amplitude (volts)');  

st1 = 'C = ';  

st2 = num2str(CAP(1));  

st3 = ' F';  

sl1 = strcat(st1,st2,st3);  % legend 1  

st2 = num2str(CAP(2));  

sl2 = strcat(st1,st2,st3);  % legend 2  

st2 = num2str(CAP(3));  

sl3 = strcat(st1,st2,st3);  % legend 3  

 

Hasil plot dari skrip program diatas ditunjukan pada gambar 2.22. 

 

 

Gambar 2.22. Model Plot dari Rangkaian RLC Contoh 2 

 

 

 

 

 



3.2.4 Contoh Soal 3 

 Pada contoh soal 3, hanya dilakukan dengan melakukan modifykasi model rangkaian 

RLC pada contoh 2. Perbedaannya, jika contoh 2 melakukan ploting tegangan kapasitor, maka 

pada contoh 3 ini akan dilakukan ploting tegangan pada inductor dan resistornya.  

��(�) = 
�(�) = 
� ���(�)��  

Dari KVL didapatkan persamaan : 

 

��(�) = (�) − �
(�) − ��(�) 
Jika dikelompokan menjadi variable z1 dan z2 maka : ���

�� =
��1
�� = �2 

Dengan melakukan substitusi, tegangan jatuh pada resistor  dan inductor adalah sebagai berikut. 

Drop Tegangan pada Resistor 

�
(�) = 
�(�) = 
� ���(�)�� = 
��2 

 

Drop Tegangan pada Induktor 

��(�) = (�) − �
(�) − ��(�)  

 

Model Simulink dari perhitungan diatas dapat dilihat pada gambar 2.23. 

 
Gambar 2.23. Model Simulink dari Rangkaian RLC Contoh 3 

 

Skrip dari program pada contoh 3 adalah sebagai berikut : 

R = 1; C = 1/8; L = 1/2; % set circuit parameters  

sim('RLC_circuit_Mod'); % run simulation  

vC = yout(:,1); % capacitor voltage drop  

vR = yout(:,2); % resistor voltage drop  

vL = yout(:,3); % inductor voltage drop  

plot(tout,vR,tout,vC,tout,vL); % plot individual voltage drops  

legend('v_R','v_C','v_L'); % add plot legend  

grid; % add grid to plot  



xlabel('Time (sec)');  % add x and y labels  

ylabel('Amplitude (volts)');  

% Build plot title  

st1 ='RLC Circuit Voltage Plot, R = ';  

st2 = num2str(R); st3 = '\Omega';  

st4 = ',L = '; st5 = num2str(L);  

st6 = ' H'; st7 = ', C = ';  

st8 = num2str(C); st9 = ' F';  

stitle = strcat(st1,st2,st3,st4,st5,st6,st7,st8,st9);  

title(stitle) 

 

Hasil plot dari skrip program diatas diperlihatkan pada gambar 2.24. 

 

 
Gambar 2.24. Model Plot Grafik dari Rangkaian RLC Contoh 3 

3.3  Simulasi Statik 

Simuliasi static merupakan simulasi yang dijalankan secara incidental. Data dari simulasi 

static dapat berupa data primer ataupun sekunder, namun tampilannya static, tidak berubah 

terhadap waktu. Pada system kontrol, system static digunakan untuk mensimulasikan kerja dari 

sebuah system (biasanya untuk mekanik atau hardware), untuk dapat diprediksikan untuk 

pengujian awal dari perancangan system kontrol yang kompleks.  

 

3.3.1 Model Simulasi Statik Kendali Sederhana 

Simuliasi static kendali sederhana ini biasanya digunakan sebagai awal untuk memahami 

persamaan system kendali serta untuk melihat respon dari persamaan system kendali yang 

dasarnya didapatkan dari mata kuliah dasar system kendali. Berikut ini adalah contoh model 

simulasi static kendali sederhana. 

 

 

 



Contoh 1. 

 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

7. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 

8. Gantilah variable fungsi transfer, dan catatlah perubahannya! 

9. Jika 
�

�� !� ", maka buatlah tabe berikut ! 

A b c d Plot 

     

     

     

10. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

 

Contoh 2. 

 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

3.3.2 Model Simulasi Statik Kendali Kompleks 

Model simulasi static kendali kompleks, melibatkan metode kendali yang bervariasi. 

Pada buku ini disajikan kendali system yang menggunakan metode kendali PID. Pada M-File 

kurva respon sistem dibuat dengan menggunakan listing program, sedangkan pada simulink kita 

bisa menganalisa sistem dengan menggunakan block diagram. Selain dapat menyelesaikan 

perhitungan matematik,MatLab juga dapat menyajikan data input dalam tampilan Grafik. Grafik 

yang disajikan dapat berupa 3D atau 2D berupa plot, stem, bar atau stair. Tergantung bagaimana 

input yang kita berikan. Bahkan matlab juga dapat bermanfaat untuk pengoperasian fungsi 

laplace dan membuat diagram blok. PID controller yang merupakan salah satu jenis pengaturan 



yang dilakukan dapat disimulasikan dengan metode Simulink pada matlab. Setelah melakukan 

banyak percobaan diatas saya baru mengerti bahwa dalam penulisan perintah program pada 

matlab diperlukan ketelitian yang sangat tinggi karena salah sedikit saja maka pesan error akan 

ditampilkan , tapi disini matlab lagi-lagi memliki kelebihan ketika mengalami kesalahan atau 

error maka matlab akan memberitahu kita baris mana yang mengalami kesalahan penulisan 

program tersebut, sehingga kita tidak susah lagi untuk mencari kesalahan dimana yang terjadi. 

Langkah -langkah percobaan : 

Contoh 1. Simulink Orde 1 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

7. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 



  
8. Gantilah variable fungsi transfer 1,2 dan 3 catatlah perubahannya! 

9. Jika 
�

�� !, maka buatlah tabe berikut ! 

A b c Plot 

    

    

    

10. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

 

Contoh 2. Simulink Orde 2 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

7. Carilah td, tr, tp, ts dan Mp! 



Persamaan 

TF 

td tr tp ts Mp 

      

      

      

 

8. Dari ke-3 fungsi diatas, carilah, mana yang terbaik! Jelaskan ! 

9. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 

10. Gantilah variable fungsi transfer 1,2 dan 3 catatlah perubahannya! 

11. Jika 
�

�� !� ", maka buatlah tabel berikut ! 

A b c d Plot 

     

     

     

12. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

 

Contoh 3. Simulink Fungsi Sekuensial 1 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

7. Carilah td, tr, tp, ts dan Mp! 

Persamaan 

TF 

td tr tp ts Mp 

      

      

      

 



8. Dari ke-2 fungsi diatas, carilah, mana yang terbaik! Jelaskan ! 

9. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 

10. Gantilah variable fungsi transfer 1,2 dan 3 catatlah perubahannya! 

11. Jika 
�

�� !� ", maka buatlah tabel berikut ! 

A b c d Plot 

     

     

     

12. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

Contoh 4. Simulink Fungsi Sekuensial 2 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

7. Carilah td, tr, tp, ts dan Mp! 

Persamaan 

TF 

td tr tp ts Mp 

      

      

      

 

8. Dari ke-2 fungsi diatas, carilah, mana yang terbaik! Jelaskan ! 

9. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 

10. Gantilah variable fungsi transfer 1,2 dan 3 catatlah perubahannya! 

11. Jika 
�

�� !� ", maka buatlah tabel berikut ! 

A b c d Plot 

     



     

     

12. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

 

Contoh 5. Simulink Input Sinusoida 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

7. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 

8. Gantilah variable fungsi transfer 1 catatlah perubahannya! 

9. Jika 
�

�� !, maka buatlah tabel berikut ! 

A b c Plot 

    

    

    

10. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

Contoh 6. Fungsi Kontrol 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Manipulasilah input dari fungsi step diatas. 



Step time Initial value Final Value Sample time Scope 

     

     

     

7. Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas! 

 

Contoh 7. PID 1 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Manipulasilah input dari fungsi step diatas. 

Step time Initial value Final Value Sample time Scope 

     

     

     

     

7. Manipulasilah fungsi PID dari fungsi step diatas. 

P I D Filter Scope 

     

     

     

     

 

8. Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas! 

 

 

Contoh 8. PID 2 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 



5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Manipulasilah input dari fungsi step diatas. 

Step time Initial value Final Value Sample time Scope 

     

     

     

     

7. Manipulasilah fungsi PID dari fungsi step diatas. 

P I D Filter Scope 

     

     

     

     

 

8. Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas! 

 

Contoh 9. PID 3 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Manipulasilah input dari fungsi step diatas. 

Step time Initial value Final Value Sample time Scope 

     

     

     



     

7. Manipulasilah fungsi PID dari fungsi step diatas. 

P I D Filter Scope 

     

     

     

     

 

8. Buatlah kesimpulan dari percobaan diatas! 

 

Contoh 10. PID 4  

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

7. Carilah td, tr, tp, ts dan Mp! 

Persamaan 

TF 

td tr tp ts Mp 

      

      

      

 

8. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 

9. Gantilah variable fungsi transfer 1,2 dan 3 catatlah perubahannya! 

10. Jika 
�

�� !, maka buatlah tabel berikut ! 

A b c Plot 

6 2 1  

1 4 1 

1 6 1 

    

   

   



11. Dari ke-3 perbedaan fungsi diatas carilah, mana yang terbaik! Jelaskan ! 

12. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

Contoh 11. Penggunaan Delay Time 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

7. Carilah td, tr, tp, ts dan Mp! 

Persamaan 

TF 

td tr tp ts Mp 

      

      

      

 

8. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 

9. Gantilah variable fungsi transfer 1,2 dan 3 catatlah perubahannya! 

10. Jika 
�

�� !, maka buatlah tabel berikut ! 

A b c Plot 

6 2 1  

1 4 1 

1 6 1 

    

   

   

11. Dari ke-3 perbedaan fungsi diatas carilah, mana yang terbaik! Jelaskan ! 

12. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

Percobaan 12. PID 

1. Start Matlab 

2. Klik icon sebagai berikut :  

t=0:0.01:2; 
num1=1; 
den1=[1 10 20]; 



step(num1,den1,t) 
hold on 
  
Kp=0.01; 
Ki=0.01; 
Kd=0.01; 
num=[Kd Kp Ki]; 
den=[1 10+Kd 20+Kp Ki]; 
t=0:0.01:2; 
step(num,den,t) 
  
legend('Error awal', 'Error setelah kontrol PID') 

 

3. Lalu klik  

4. Akan terbuka jendela Simulink 

5. Carilah nama nama komponen dan buatlah seperti pada gambar berikut  

 
6. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

7. Carilah td, tr, tp, ts dan Mp! 

Persamaan 

TF 

td tr tp ts Mp 

      

      

      

 

8. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 

9. Gantilah variable fungsi transfer 1,2 dan 3 catatlah perubahannya! 

10. Jika 
�

�� !, maka buatlah tabel berikut ! 

A b c Plot 

6 2 1  

1 4 1 

1 6 1 

    

   

   

11. Dari ke-3 perbedaan fungsi diatas carilah, mana yang terbaik! Jelaskan ! 

12. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

 

 



 
11. Penggantian nama Transfer Fcn dengan mengganti variable num dan den. 

12. Klik 2 kali pada tiap komponen untuk mengganti nilai dari tiap-tiap variable dan klik 

pada scope 

13. Gantilah variable fungsi transfer, dan catatlah perubahannya! 

14. Jika 
�

�� !� ", maka buatlah tabe berikut ! 

A b c d Plot 

     

     

     

15. Buatlah kesimpulan dari percobaan tersebut 

 

 


