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RENCANA PROGRAM KEGIATAN PERKULIAHAN SEMESTER 
(RPKPS)  

 
  
Kode / Nama Mata Kuliah  :   E113601 / Semester 5/ Sistem KENDALI         Revisi ke    :    

Satuan Kredit Semester  :   3 SKS             Tgl revisi           :  

Jml Jam kuliah dalam seminggu :   3  jam 30 menit             Tgl mulai berlaku    :  

                         Penyusun    : Sari Ayu Wulandari, ST, M.Eng 

Jml Jam kegiatan laboratorium :   0  jam            Penanggungjawab Keilmuan  :  

 
  

Deskripsi Mata kuliah  : Matakuliah ini memuat tentang pengertian dasar sistem pengaturan, sistem pengaturan loop tertutup 

dan terbuka, komponen-komponen sistem pengaturan (sensor dan transduser, signal conditioning, 

kontroller P, kontroller PD, aktuator), permodelan sistem dinamik (representasi PD, TF, diagram blok, 

signal flow graph dan state space), karakteristik (sistem orde 1, orde 2 dan orde tinggi), analitik 

kontrol PID. 

Standar Kompetensi               : Mahasiswa mampu memodelkan sistem, mengkarakteristikan dan menganalisis sistem pengaturan 

berdasarkan spesifikasi respons waktu dan mekanisme kontroler PID. 

 

Pertemuan 
ke : 

Kompetensi Dasar Indikator 
 Pokok 

Bahasan/Materi 
Aktifitas Pembelajaran Rujukan 

Kriteria 
Penlilaian 

Bobot 

1 1- Mahasiswa dapat 
memahami, dan 
menjelaskan prinsip 
dasar design sistem 
kontrol 

1.a. Pendahuluan 
1.b. Definisi-definisi 
1.c. Kontrol Loop 
terbuka dan 
tertutup 
1.d. Prinsip-prinsip 
design sistem 
kontrol 

1. Pengantar 
sistem kontrol 
 
 

Dosen :   
 Memberikan Kuliah mimbar  
 Dosen memberikan 

rangkuman materi 
 Dosen memberikan pre-test 

mengenai pengetahuan awal 
mahasiswa (searching HP) 

 Dosen memberikan postest 
mengenai pengetahuan akhir 
dari bab design sistem. 

 Dosen membuat peta 
konservasi nilai dari setiap 

1,2 dan searching 
internet 

a. Absensi Kelas 
(Afektif) 

b. Keaktifan kelas 
(Kognitif) 

c. Isi dan 
kedalaman 
materi yang 
disampaikan 
mahasiswa ketika 
memberikan 
pertanyaan atau 
jawaban dari 

a. 0,625 % 
b. 1,25 % 
c. 1,25 % 
d. 1,25 % 
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mahasiswa  
 

Mahasiswa :  
 Mendiskusikan materi kuliah 

mimbar  
 Mahaiswa dibagi menjadi 2 

kelompok 
 Tiap kelompok akan diberikan 

soal, yang berupa 
permasalahan design  sistem 
dan diminita untuk 
menterjemahkannya dalam 
sebuah flowchard, pembuatan 
model matematis fisis, 
pembuatan model matematis 
elektrik dan membuatan blog 
diagram dari setiap model. 

 Mahasiswa menjabarkan 
materi dengan melakukan 
pengamatan dari searching 
media 

 Mahasiswa dari kelompok lain 
dan dosen dapat memberikan 
pertanyaan dan sanggahan, 
kelemahan dari model yang 
diusulkan. 

 Kelompok yang terbaik akan 
diberikan poin 100 tiap 
anggota, dimana akan 
dilakukan akumulasi dari poin 
keaktifan mahasiswa tiap 
pertemuan. Sebanyak 10 
mahasiswa dengan poin 
tertinggi langsung 
mendapatkan nilai A. 
 
 
 
 

 

pertanyaan 
dosen 

d. Pre-test dan 
Post- test 
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2,3 2- Mahasiswa dapat 
memahami dan 
membuat model 
matematik sistem fisik 

2.a. Fungsi alih 
2.b. Linearisasi 
2.c. Diagram blok 
2.d. Penurunan 
2ungsi alih 
2.e. Sistem 
Multivariabel 
2.f. Grafik aliran 
sinyal 

2. Model matematik 
sistem fisik 
 

Dosen :   
 Menjadi fasilitator pada 

penjabaran dari pertemuan 1 
 Dosen memberikan 

rangkuman materi 
 Dosen memberikan prolog 

dasar dari model matematik 
sistem fisik 

 Dosen memberikan pre-test 
mengenai pengetahuan awal 
mahasiswa 

 Dosen memberikan postest 
mengenai pengetahuan akhir 
dari bab model matematik 
sistem fisik 

 Dosen membuat peta 
konservasi nilai dari setiap 
mahasiswa  

 Dosen memberikan 
rangkuman materi 

 
Mahasiswa :   
Presentasi Tugas 
 Mahasiswa melakukan 

presentasi tugas dari materi 1 
dan menjawab/ 
mempertahankan model yang 
telah dibangunnya 

 Mahasiswa dari kelompok lain 
dan dosen dapat memberikan 
pertanyaan dan sanggahan, 
kelemahan dari model yang 
diusulkan. 
 

Tugas Materi Model 
Matematik Sistem Fisik 
 Tugas diteruskan dengan 

melakukan asimilasi teori 
model matematik sistem fisik,  
pada model yang dirancang 

1,2,3 dan 
searching internet 

a. Absensi Kelas 
(Afektif) 

b. Keaktifan kelas 
(Kognitif) 

c. Isi dan 
kedalaman 
materi yang 
disampaikan 
mahasiswa 
ketika 
memberikan 
pertanyaan atau 
jawaban dari 
pertanyaan 
dosen 

d. Pre-test dan 
Post- test 

e. Tugas Kelompok 
(Kognitif) 

f. Tugas Kelompok 
(Afektif) 

a. 0,625 % 
b. 1,25 % 
c. 1,25 % 
d. 1,25 % 
e. 5 % 
f. 5 % 
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dengan kelompok yang sama 
 Kelompok yang terbaik akan 

diberikan poin 100 tiap 
anggota, dimana akan 
dilakukan akumulasi dari poin 
keaktifan mahasiswa tiap 
pertemuan. Sebanyak 10 
mahasiswa dengan poin 
tertinggi langsung 
mendapatkan nilai A. 
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4,5 3- Mahasiswa dapat 
memahami,  
menjelaskan, membuat 
model,  
dan menganalisis teori 
transformasi laplace 

3.a. Teorema 
transformasi 
Laplace 
3.b. Transformasi 
laplace balik 
 

3. Transformasi 
Laplace 
 
 
 
 

Dosen :   
 Menjadi fasilitator pada 

penjabaran dari pertemuan 2 
 Dosen memberikan prolog 

dasar dari transformasi 
laplace 

 Dosen memberikan pre-test 
mengenai pengetahuan awal 
mahasiswa 

 Dosen memberikan postest 
mengenai pengetahuan akhir 
dari bab transformasi laplace. 

 Dosen memberikan 
rangkuman dari topik 
transformasi laplace 

 Dosen membuat peta 
konservasi nilai dari setiap 
mahasiswa  
 

Mahasiswa :  
Presentasi Tugas 
 Mahasiswa melakukan 

presentasi tugas dari materi 
model matematik sistem fisik 
dan menjawab/ 
mempertahankan model yang 
telah dibangunnya 

 Mahasiswa dari kelompok lain 
dan dosen dapat memberikan 
pertanyaan dan sanggahan, 
kelemahan dari model yang 
diusulkan. 
 

Tugas Materi Transformasi 
Laplace 
 Tugas diteruskan dengan 

melakukan transformasi 
laplace dari model sistem fisik 
yang dirancang pada 
pertemuan sebelumnya,  

1,2 dan searching 
internet 

a. Absensi Kelas 
(Afektif) 

b. Keaktifan kelas 
(Kognitif) 

c. Isi dan 
kedalaman 
materi yang 
disampaikan 
mahasiswa ketika 
memberikan 
pertanyaan atau 
jawaban dari 
pertanyaan 
dosen 

d. Pre-test dan 
Post- test 

e. Tugas Kelompok 
(Kognitif) 

f. Tugas Kelompok 
(Afektif) 

a. 0,625 % 
b. 1,25 % 
c. 1,25 % 
d. 1,25 % 
e. 5 % 
f. 5 % 
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pada model yang dirancang 
dengan kelompok yang sama 

 Kelompok yang terbaik akan 
diberikan poin 100 tiap 
anggota, dimana akan 
dilakukan akumulasi dari poin 
keaktifan mahasiswa tiap 
pertemuan. Sebanyak 10 
mahasiswa dengan poin 
tertinggi langsung 
mendapatkan nilai A. 

 Memberikan tugas, 
mahasiswa wajib membawa 
laptop untuk pertemuan 
berikutnya. 
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6,7 4- Mahasiswa dapat 
memahami dan   
membuat  
operasi-operasi dasar 
matrix 

4.a. Aljabar Matrix 
4.b. Invers matrix 
4.c. Matrix 
differensiasi dan 
integrasi 
4.d. Penerapan 
matlab pada operasi 
matematik sistem 
fisik 
4.e. Penerapan 
matlab pada sistem 
transforamsi laplace 
dan toolbox tfest 
(transfer funcion 
estimation) 
 

4. Matrix Dosen :   
 Memberikan kuliah mimbar, 

menampilkan contoh aplikasi 
sinyal dengan matlab (tfest). 

 Dosen memberikan pre-test 
mengenai pengetahuan awal 
mahasiswa 

 Dosen memberikan postest 
mengenai pengetahuan akhir 
dari bab operasi dasar matrix. 

 Dosen merangkum materi 
operasi dasar matrix 

 Dosen membuat peta 
konservasi nilai dari setiap 
mahasiswa  
 

Mahasiswa :   
Presentasi Tugas 
 Mahasiswa melakukan 

presentasi tentang design 
transformasi laplace dari 
tugas sebelumnya. 

 Mahasiswa dari kelompok lain 
dan dosen dapat memberikan 
pertanyaan dan sanggahan, 
kelemahan dari model yang 
diusulkan. 

 Mahasiswa menjawab/ 
mempertahankan model 
transforamsi laplace yang 
telah dibangunnya 
 

Tugas Materi Matrix 
 Mahasiswa mengikuti dan 

mempraktekan beberapa teori 
dasar matrix dan 
penerapannya berdasarkan 
contoh yang diberikan oleh 
dosen 

 Tiap mahasiswa diberikan 

1,2 a. Absensi Kelas 
(Afektif) 

b. Keaktifan kelas 
(Kognitif) 

c. Isi dan 
kedalaman 
materi yang 
disampaikan 
mahasiswa ketika 
memberikan 
pertanyaan atau 
jawaban dari 
pertanyaan 
dosen 

d. Pre-test dan 
Post- test 

e. Tugas Kelompok 
(Kognitif) 

f. Tugas Kelompok 
(Afektif) 

a. 0,625 % 
b. 1,25 % 
c. 1,25 % 
d. 1,25 % 
e. 5 % 
f. 5 % 
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tugas untuk memasukan 
persamaan laplace ke dalam 
persamaan matrix pada 
program matlab dan melihat 
grafik yang dihasilkan, 
dikumpulkan dalam bentuk 
softfile format word tmv 12, 
spasi 1, ke email : 
sariayu6@gmail.com 

 Mahasiswa mengerjakan 
tugas menggunakan program 
matlab 

 Kelompok yang terbaik akan 
diberikan poin 100 tiap 
anggota, dimana akan 
dilakukan akumulasi dari poin 
keaktifan mahasiswa tiap 
pertemuan. Sebanyak 10 
mahasiswa dengan poin 
tertinggi langsung 
mendapatkan nilai A. 
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UTS Ujian Tengah 
Semester 

10% 

8,9 5- Mahasiswa dapat 
memahami,  
menjelaskan, membuat 
model,   
dan menganalisis aksi 
dasar pengontrolan dan 
kontrol automatic  

5.a. Kontrol 
proporsional 
5.b. Mencari aksi 
kontrol turunan dan 
integral 
 

5. Aksi dasar 
pengontrolan dan 
kontrol automatic 

Dosen :   
 Memberikan Kuliah mimbar, 

menampilkan contoh aplikasi 
sinyal dengan matlab, 
melakukan analisis awal 
sinyal, melakukan simulasi 
pengontrolan sinyal, 
melakukan simulasi analisis 
pengukuran sinyal output 
(controllability, observability 
dan stability).  

 Dosen memberikan 
pertanyaan kepada 
mahasiswa mengenai materi 
kontrol automatic 

 Dosen memberikan pre-test 
mengenai pengetahuan awal 
mahasiswa 

 Dosen memberikan postest 
mengenai pengetahuan akhir 
dari bab operasi kontrol 
automatic 

 Dosen merangkum materi 
kontrol automatic 

 Dosen membuat peta 
konservasi nilai dari setiap 
mahasiswa  
 

Mahasiswa :   
Pengumpulan Tugas 
 Mahasiswa mengumpulkan 

tugas design operasi sinyal 
dasar menggunakan matlab. 

 Dosen memberikan komentar 
dan sintesis dari tugas 
mahasiswa, serta 
memberikan penguatan 
materi. 

4 a. Absensi Kelas 
(Afektif) 

b. Keaktifan kelas 
(Kognitif) 

c. Isi dan 
kedalaman 
materi yang 
disampaikan 
mahasiswa 
ketika 
memberikan 
pertanyaan atau 
jawaban dari 
pertanyaan 
dosen 

d. Pre-test dan 
Post- test 

e. Tugas Individu 
(Kognitif) 

 

a. 0,625 % 
b. 1,25 % 
c. 1,25 % 
d. 1,25 % 
e. 3 % 
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Tugas Kontrol Automatic 
 Mahasiswa menerapkan sinyal 

dasar yang dimaksud dengan 
menggunakan perlakukan 
sistem kontrol automatic 

 Mahasiswa melakukan analisis 
dan sintesis sinyal tersebut 
berdasarkan nilai 
controllability dan 
observability. 

 Mahasiswa mampu 
menetapkan model terbaik 
menggunakan setting poin 
dari persamaan differensial 
atau integral yang diusulkan.  

 Mahasiswa mengerjakan 
tugas menggunakan program 
matlab, dikumpulkan dalam 
bentuk softfile format word 
tmv 12, spasi 1, ke email : 
sariayu6@gmail.com 
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10,11 6. Mahasiswa dapat 
memahami,  
menjelaskan dan 
menganalisis respon 
transien 

6.a. Fungsi respon 
impulsa 
6.b. Sistem orde 1,2 
dan tinggi 
6.c. Kriteria 
kestabilan 

6. Analisis respon 
transien 

Dosen :   
 Memberikan Kuliah mimbar 

mengenai respon impulsa dan 
respon transien dari sinyal 
orde satu dan dua 

 Dosen memberikan 
pertanyaan kepada 
mahasiswa mengenai materi 
respon transien, baik 
mengenai waktu naik, waktu 
turun, waktu tunda dan waktu 
transien.  

 Dosen memberikan teori 
stabilitas berdasarkan respon 
transien. 

 Dosen memberikan pre-test 
mengenai pengetahuan awal 
mahasiswa 

 Dosen memberikan postest 
mengenai pengetahuan akhir 
dari bab analisis respon 
transien 

 Dosen merangkum materi 
kontrol automatic 

 Dosen membuat peta 
konservasi nilai dari setiap 
mahasiswa  
 

Mahasiswa :  
Pengumpulan Tugas 
 Mahasiswa mengumpulkan 

tugas design sistem kontrol 
automatic dengan 
menggunakan matlab 

 Dosen memberikan komentar 
dan sintesis materi dasar 
sistem kontrol automatic dari 
tugas mahasiswa. 

 Dosen memberikan 
penguatan materi. 

2,3 a. Absensi Kelas 
(Afektif) 

b. Keaktifan kelas 
(Kognitif) 

c. Isi dan 
kedalaman 
materi yang 
disampaikan 
mahasiswa 
ketika 
memberikan 
pertanyaan atau 
jawaban dari 
pertanyaan 
dosen 

d. Pre-test dan 
Post- test 

e. Tugas Individu 
(Kognitif) 

 

a. 0,625 % 
b. 1,25 % 
c. 1,25 % 
d. 1,25 % 
e. 3 % 
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Tugas Kontrol Respon 
Transien 

  
 Mahasiswa mendiskusikan, 

tentang manakah sistem yang 
bagus, ditinjau dari waktu 
naik, turun, transien dan 
tunda. 

 Mahasiswa menerapkan sinyal 
dasar yang dimaksud dengan 
menggunakan analisis respon 
transien dari sistem 
sebelumnya  

 Mahasiswa melakukan analisis 
dan sintesis sinyal tersebut 
berdasarkan nilai stability. 

 Mahasiswa mampu 
menetapkan model terbaik 
menggunakan setting poin 
dari persamaan differensial 
atau integral yang diusulkan.  

 Mahasiswa mengerjakan 
tugas menggunakan program 
matlab, dikumpulkan dalam 
bentuk softfile format word 
tmv 12, spasi 1, ke email : 
sariayu6@gmail.com 
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12 7- Mahasiswa dapat 
memahami,  
Menjelaskan, membuat 
dan menganalisis model 
dengan metode tempat 
kedudukan akar 
 

7.a. Materi tempat 
kedudukan akar 
persamaan 
matematika dasar 
7.b. Diagram 
tempat kedudukan 
akar 
8.c. Analisis sistem 
kontrol dengan  
metode tempat 
kedudukan akar  

7. Metode tempat 
kedudukan akar 

Dosen :   
 Memberikan kuliah mimbar 

mengenai metode tempat 
kedudukan akar 

 Dosen memberikan 
pertanyaan kepada 
mahasiswa mengenai materi 
tempat kedudukan akar.  

 Dosen memberikan teori 
stabilitas berdasarkan tempat 
kedudukan akar. 

 Dosen memberikan pre-test 
mengenai pengetahuan awal 
mahasiswa 

 Dosen memberikan postest 
mengenai pengetahuan akhir 
dari bab tempat kedudukan 
akar 

 Dosen merangkum materi 
tempat kedudukan akar 

 Dosen membuat peta 
konservasi nilai dari setiap 
mahasiswa  
 

Mahasiswa :  
Pengumpulan Tugas 
 Mahasiswa mengumpulkan 

tugas design respon transien 
dengan menggunakan matlab 

 Dosen memberikan komentar 
dan sintesis materi dasar 
respon transien dari tugas 
mahasiswa. 

 Dosen memberikan 
penguatan materi. 
 
 
 
 
 

1,3 a. Absensi Kelas 
(Afektif) 

b. Keaktifan kelas 
(Kognitif) 

c. Isi dan 
kedalaman 
materi yang 
disampaikan 
mahasiswa 
ketika 
memberikan 
pertanyaan atau 
jawaban dari 
pertanyaan 
dosen 

d. Pre-test dan 
Post- test 

e. Tugas Individu 
(Kognitif) 

 

a. 0,625 % 
b. 1,25 % 
c. 1,25 % 
d. 1,25 % 
e. 3 % 
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Tugas Tempat Kedudukan 
Akar 

  
 Mahasiswa mendiskusikan, 

tentang manakah sistem yang 
stabil, ditinjau dari tempat 
kedudukan akarnya. 

 Mahasiswa menerapkan sinyal 
dasar yang dimaksud dengan 
menggunakan analisis tempat 
kedudukan akar dari sistem 
sebelumnya  

 Mahasiswa melakukan analisis 
dan sintesis sinyal tersebut 
berdasarkan nilai stability. 

 Mahasiswa mampu 
menetapkan model terbaik 
menggunakan setting poin 
dari persamaan differensial 
atau integral yang diusulkan.  

 Mahasiswa mengerjakan 
tugas menggunakan program 
matlab, dikumpulkan dalam 
bentuk softfile format word 
tmv 12, spasi 1, ke email : 
sariayu6@gmail.com 
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13,14 8- Mahasiswa dapat 
memahami,  
menjelaskan, membuat 
model,   
dan menganalisis error 
sistem  

8.a. Pengelompokan 
error sistem 
8.b. Koefisien error 
statik dan dinamik 
8.c. kriteria error 
statik dan dinamik 
8.d. Penanganan 
error statik dan 
dinamik 

8. Analisis dan 
pengantar optimasi 
sistem 

Dosen :   
 Memberikan kuliah mimbar 

mengenai analisis error 
sistem 

 Dosen memberikan 
pertanyaan kepada 
mahasiswa mengenai materi 
analisis error sistem.  

 Dosen memberikan pre-test 
mengenai pengetahuan awal 
mahasiswa 

 Dosen memberikan postest 
mengenai pengetahuan akhir 
dari bab analisis error sistem 

 Dosen merangkum materi 
analisis error sistem 

 Dosen membuat peta 
konservasi nilai dari setiap 
mahasiswa  

 
Pengumpulan Tugas 
 Mahasiswa mengumpulkan 

tugas design respon transien 
dengan menggunakan matlab 

 Dosen memberikan komentar 
dan sintesis materi dasar 
respon transien dari tugas 
mahasiswa. 

 Dosen memberikan 
penguatan materi. 
 
 

Tugas Respon Transien 
  

 Mahasiswa mendiskusikan, 
tentang manakah sistem yang 
stabilitas, observabilitas dan 
controlability, ditinjau dari 
respon transien 

 Mahasiswa menerapkan sinyal 

2,3 a. Absensi Kelas 
(Afektif) 

b. Keaktifan kelas 
(Kognitif) 

c. Isi dan 
kedalaman 
materi yang 
disampaikan 
mahasiswa 
ketika 
memberikan 
pertanyaan atau 
jawaban dari 
pertanyaan 
dosen 

d. Pre-test dan 
Post- test 

e. Tugas Individu 
(Kognitif) 

 

a. 0,625 % 
b. 1,25 % 
c. 1,25 % 
d. 1,25 % 
e. 3 % 
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dasar yang dimaksud dengan 
menggunakan analisis respon 
transien dari sistem 
sebelumnya  

 Mahasiswa melakukan analisis 
dan sintesis sinyal tersebut 
berdasarkan nilai 
controllability dan stability. 

 Mahasiswa mampu 
menetapkan model terbaik 
menggunakan setting poin 
dari persamaan differensial 
atau integral yang diusulkan.  

 Mahasiswa mengerjakan 
tugas akhir dengan 
menggunakan program 
matlab, dikumpulkan dalam 
bentuk softfile format word 
tmv 12, spasi 1, ke email : 
sariayu6@gmail.com 

 
Naskah tugas akhir disusun 
menggunakan format skripsi 
dengan menggunakan salah satu 
metode yang diajarkan. 
Mahasiswa berhak memilih 
metode yang diajarkan dengan 
menggunakan variabel penelitian 
yang jelas. Tugas dikirimkan 
paling lambat 1 minggu setelah 
perkuliahan terakhir. Hardcopy 
dari tugas akhir mata kuliah 
sistem kontrol dikumpulkan pada 
saat UAS.  
 

UAS Ujian Akhir 
Semester 

10 % 
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