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Latihan Soal

Gambar 1 berikut untuk menjawab soal nomor 1, 2, 3, 4, 5

GAMBAR 1

1. Pada gambar 1 di atas R(s) adalah
A. transfer function “open-loop” C. Output
B. transfer function “feedforward” D. Input

2. Pada gambar 1 di atas C(s) adalah
A. transfer function “feedback” C. Output
B. transfer function “feedforward” D. Input

3. Pada gambar 1 di atas G(s) adalah
A. transfer function “feedback” C. transfer function “open-loop
B. transfer function “feedforward” D. Input

4. Pada gambar 1 di atas H(s) adalah
A. transfer function “feedback” C. Output
B. transfer function “feedforward” D. transfer function “open-loop

5. Pada gambar 1 di atas G(s)H(s) adalah
A. transfer function “feedback” C. Output
B. transfer function “feedforward” D. transfer function “open-loop

6. Sifat sinyal flow graph untuk gambar sinyal flow graph di bawah adalah :

A. y = a . x B. y = a+x C. y = a – x D. salah semua



Page 2 of 8

7. Sifat sinyal flow graph untuk gambar sinyal flow graph di bawah adalah :

A. y = a . b B. y = a+b C. y = a – b D. salah

8. Suatu kerja untuk mengawasi, mengendalikan, mengatur, dan menguasai sesuatu, adalah definisi dari :
A. sistem kontrol B. control C. proses D. system

9. Proses pengaturan atau pengendalian terhadap satu atau beberapa besaran sehingga berada pada suatu
harga tertentu, adalah definisi dari :
A. sistem kontrol B. control C. proses D. system

10. Suatu kerja sebagai berikut :
a) Comparison
b) Measuring
c) Correction

Dari pernyataan di atas urutan kerja sebuah sistem kontrol yang benar, adalah :
A. b – a – c B. a – b - c C. c – a – b D. b – c – a

11. Berikut ini adalah manfaat pada penggunaan Sistem Kontrol Otomatik pada sebuah proses, kecuali :
A. Kelancaran Proses C. Kualitas lebih bervariasi
B. Keamanan D. Lebih ekonomis

12. Sistem pengontrolan di mana besaran keluaran tidak memberikan efek terhadap besaran masukan adalah
A. Sistem Kontrol Otomatik C.  Sistem Kontrol Lingkar Terbuka
B. Sistem Kontrol Diskrit D. Sistem Kontrol Lingkar Tertutup

13. Berikut ini adalah karakateristik sistem kontrol :
a) Tidak terdapat proses pengukuran
b) Banyak didasari oleh waktu atau urutan proses
c) Terdapat proses pengukuran
d) Lebih akurat, dapat terjadi ketidakstabilan

Dari pernyataan di atas yang merupakan karakteristik Sistem Kontrol Lingkar Terbuka adalah :
A. c) dan b) B. c) dan d) C. a) dan b) D. a) dan d)

14. Dari pernyataan no. 9 di atas yang merupakan karakteristik Sistem Kontrol Lingkar Tertutup adalah :
A.  c) dan b) B. c) dan d) C. a) dan b) D. a) dan d)

15. Berikut ini adalah karakateristik sistem kontrol :
a) Variabel yang dikontrol tidak mempengaruhi aksi pengontrolan
b) Kurang akurat, lebih stabil, murah
c) Variabel yang dikontrol mempengaruhi aksi pengontrolan
d) Lebih mahal

Dari pernyataan di atas yang merupakan karakteristik Sistem Kontrol Lingkar Tertutup adalah :
A.  c) dan b) B. c) dan d) C. a) dan b) D. a) dan d)

16. Dari pernyataan no. 11 di atas yang merupakan karakteristik Sistem Kontrol Lingkar Terbuka adalah :
A.  c) dan b) B. c) dan d) C. a) dan b) D. a) dan d)
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17. Berikut ini adalah gambar sistem kontrol :

PROSES
INPUT OUTPUT

A. Lingkar tertutup B. Dengan Feedback C. Closed Loop D. Benar semua

18. Di bawah ini adalah Sistem Kontrol Diskrit :
A. Pengendali ON-OFF B. Switch selector C.pengendali posisi ganda D. Benar semua

19. Berikut ini adalah karakteristik Sistem Kontrol Otomatik yaitu :
A. Merupakan sistem statik yang dapat berbentuk linear maupun non-linear
B. Komponen yang membentuk sistem kontrol ini saling mempengaruhi
C. Pengembalian sinyal ke bagian masukan tidak bisa memperbaiki sifat sistem
D. Benar semua

20. Di bawah ini contoh pemakaian sistem kontrol numerik, kecuali :
A. pengeboran B. pembuatan lubang C.pengecatan D. pengelasan

21. Di bawah ini contoh pemakaian sistem kontrol proses, kecuali :
A. tinggi permukaan cairan B. Conveyor C.viskositas D.industri makanan

22. Sistem kontrol yang berhubungan dengan posisi, kecepatan, dan pergerakan, adalah :
A. Sistem Kontrol Transportasi C. Sistem Kontrol Proses
B. Sistem Kontrol Servomekanis D. Sistem Kontrol Numerik

23. Di bawah ini adalah  gambar tanggapan sistem kontrol untuk fungsi :

A. Fungsi Ramp B. Fungsi Pulse C. Fungsi Step D. Fungsi Impulse

24. Di bawah ini adalah  gambar tanggapan sistem kontrol untuk fungsi :

A. Fungsi Ramp B. Fungsi Pulse C. Fungsi Step D. Fungsi Impulse
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25. Untuk mencari fungsi waktu f(t) dari transformasi laplace, menggunakan :
A. Translasi transformasi laplace C. Perkalian transformasi laplace
B. Inversi transformasi laplace D. Benar semua

26. Di bawah ini yang bukan termasuk jenis kontroler otomatis industri adalah :
A. Kontroler proportional B. Kontroler partial C. Kontroler on-off D. Kontroler integral

27. Sistem kontroler otomatis industri termasuk sistem yang bersifat :
A. Lup tertutup B. Lup terbuka C. A & B benar D. A & B salah

28. Berikut ini yang merupakan elemen-elemen kontroler otomatis industri, kecuali :
A. Amplifier B. Detektor kesalahan C. Elemen pengukuran D. Redaman

29. Di bawah ini yang bukan termasuk jenis kontroler otomatis industri adalah :
A. Kontroler proportional plus integral C. Kontroler partial plus derivatif
B. Kontroler proportional plus derivative D. Kontroler proportional plus derivatif plus integral

30. Pada elemen-elemen kontroler otomatis industri yang mengubah variabel keluaran menjadi besaran lain
yang sesuai yaitu :
A. Amplifier B. Detektor kesalahan C. Elemen pengukuran D. Redaman

Untuk soal no. 31 sampai dengan  33   lihat gambar.6

Gambar.6

31. Dari gambar .6 terdapat berapa lintasan maju….

a. satu lintasan b. Dua lintasan c. Tiga lintasan d. Empat lintasan

32. Ada berapa loop pada gambar .6 diatas:

a. satu Loop b. Dua Loop c. tiga Loop d. Empat Loop

33. Ada berapa Loop yang tidak saling bersentuhan:

a. satu Loop b. Dua Loop c. tiga Loop d. Empat Loop

34. Persamaan ciri dari sebuah sistem adalah : s
4

+ 6s
3
+ 11s

2
+ 6s + K, tentukan K agar system stabil :

a. -1 < K< 8 b. 0 < K < 6 c. 0 < K < 10 d. 4 < K < 10

35. Persamaan ciri dari sebuah sistem adalah : s
3
+ 6s

2
+ 12s + 1+K, tentukan K agar system stabil :

a. -1 < K< 8 b. 0 < K < 6 c. 0 < K < 10 d. 4 < K < 10

R(s)
G1(s)

G6(s)

G2(s) G3(s)

-
H2(s)

-
H1(s)

G4(s)

G7(s)

C(s)
G5(s)
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36. Berapa tanggapan undak satuan ( s
1 ) dari system dengan fungsi alih :

G(s) =
15,0

5,2

s

a. c(t) = ( 5
2 ) (1 - e

t2
) b. c(t) = (- 5

2 ) (1 - e
t2
)

c. c(t) = ( 2
5 ) (1 - e

t2
) d. c(t) = ( 2

5 ) (1 - e
t2
)

37. Pada suatu rangkaian penguat daya memiliki fungsi alih system sebagai berikut :

T (s) =
)]2(/[5,01

)]2(/[5,0



ssKa

ssKa
(sistem orde 2)

Pertanyaannya dalah berapa nilai Ka yang sesuai jika diketahui ξ = 1
a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

38. Frekwensi alamiah ( n)  system tersebut adalah :

a. 1 b. 2 c. 3 d. 4

39. Setting time system adalah

a. 1 detik b. 2 detik c. 3 detik d. 4 detik

40. Spesifikasi tanggapan waktu pada perancangan system , waktu naik Tr atau time rise adalah waktu
tanggapan untuk naik dari  :

a. 2% - 10% b. 10%- 90% c. 45% - 75% d. 90% - 100%

41. Manakah yang termasuk sistem dalam kondisi tidak teredam :

a. ξ = 1 b. 0 < ξ < 1 c. ξ > 1 d. ξ = 0

42. Manakah yang termasuk redaman kritis :

a. ξ = 1 b. 0 < ξ < 1 c. ξ > 1 d. ξ = 0

43. Manakah yang termasuk redaman lebih :

a. ξ = 1 b. 0 < ξ < 1 c. ξ > 1 d. ξ = 0

44. Waktu yang dibutuhkan oleh keluaran untuk mencapai posisi tertentu  dari nilai akhir disebut :

a. Rise time b. Settling time c. delay time d. peak time

45. Sistem control yang sinyal keluarannya mempunyai pengaruh langsung pada aksi pengontrolan
disebut :

a. Sistem control Loop Terbuka b. Sistem control Loop tertutup
c. Sistem control Proporsional d. Sistem control adaptif
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46. Untuk menyederhanakan dan menyelesaikan persamaan pada grafik aliran sinyal yang komplek kita
dapat menggunakan rumus berikut :

P =

1

∑Pk .∆k

Rumus tersebut diperkenal kan oleh :
a. Pierre Simon Laplace b. S.J. Mason c. Issac Newton d. Routh Hurwitz

47. Contoh penerapan pada system orde pertama adalah :

a. Rangkaian Filter b. Servomekanisme c. Presure control system d. Speed control
system

48. Contoh penerapan system control orde ke dua adalah sebagai berikut kecuali :

a. Sistem control tekanan b. Sistem control kecepatan
c. system control numeric d. Sistem control rangkaian RC

49. Berikut adalah hal-hal yang menjadi ciri suatu system Loop terbuka / open Loop system kecuali :

a. output tidak diukur maupun di –feedback-kan

b. hubungan antara output dan input diketahui

c. tidak ada internal maupun eksternal disturbance

d. Terdapat ‘feedback’ untuk mengurangi ‘error’

50. Keluaran /output dari diagram blok berikut ini adalah :

a.
211

1

GG

G


b.

211

2

GG

G



Gambar. 7

c.
211

1

GG
d.

211

21

GG

GG



51. Suatu system dapat dikatakan stabil apabila pole dan zero dari persamaan karekteriktik sistem tersebut
berada pada

a. sisi kanan sumbu ordinat b. Sisi kiri sumbu ordinat
c. Menyentuh sumbu ordinat d. Memotong sumbu ordinat pada bidang khayal

52. Gambar .8 memiliki berapa pole :

a. satu b. dua
c. tiga d. empat

53. Masih dari gambar.8, ada berapa zero pada fungsi alih system tersebut:

a. satu b. Dua c. Tiga d. empat
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54. c(t) = 1 - e
/t

;  t ≥ 0  dimana grafik cendrung berupa kurva exponensial adalah bentuk keluaran dari
sistem orde

a. orde satu b. Orde dua c. Orde tiga d. Orde lebih

55. Berikut ini adalah kelebihan system control loop terbuka , kecuali :

a. Konstruksinya sederhana dan perawatannya mudah
b Tidak ada persoalan kestabilan
c. harganya lebih murah
d. tidak memerlukan kalibrasi

56. Komponen kontrol Sistem adalah PID (Propotional, Integral, Diferensial). Persamaan matematis
kontrol P adalah :

a. u(t) = KP . e(t) b. c.
1

1

)(

)(
2 


ssR

sC
d.

12

1
)(




s
sGP

57. Komponen kontrol Sistem adalah PID (Propotional, Integral, Diferensial). Persamaan matematis
kontrol Integral adalah :

a. u(t) = KP . e(t) b. c.
1

1

)(

)(
2 


ssR

sC
d.

12

1
)(




s
sGP

58. Pengaruh Propotional pada kontrol Sistem adalah :
a. Konstruksinya sederhana dan perawatannya mudah
b Memperbaiki respon transien, karena memberikan aksi saat ada perubahan error
c. Menghilangkan Error Steady State
d. Menambah atau mengurangi kestabilan

59. Pengaruh Integral pada kontrol Sistem adalah :
a. Konstruksinya sederhana dan perawatannya mudah
b Memperbaiki respon transien, karena memberikan aksi saat ada perubahan error
c. Menghilangkan Error Steady State
d. Menambah atau mengurangi kestabilan

60. Pengaruh Diferensial pada kontrol Sistem adalah :
a. Konstruksinya sederhana dan perawatannya mudah
b Memperbaiki respon transien, karena memberikan aksi saat ada perubahan error
c. Menghilangkan Error Steady State
d. Menambah atau mengurangi kestabilan

61. Pada sistem Kontrol, P bisa dikombinasikan dengan  :
a. I b. D c. ID d. Semua jawaban salah

62. Pada sistem Kontrol, I tidak bisa dikombinasikan dengan  :
a. D b. P c. PD d. ID

63. Pada sistem Kontrol, kombinasi  yang menghasilkan pengaturan paling optimal adalah  :
a. PI b.ID c. PD d. PID


t

i dtteKtu
0

)()(


t

i dtteKtu
0

)()(



Page 8 of 8

64. Pada gambar diatas, blok no 3 menunjukan kontrol sistem :
a. P b.I c. PID d. D

65. Pada gambar diatas, blok no 1 menunjukan kontrol sistem :
a. P b.I c. PID d. D


