
Kendali Loop Tertutup dan Loop Terbuka 
 

Penggambaran yang tepat untuk menjelaskan sepngendaliaan loop tertutup dan terbuka 

adalah dengan mengambil contoh pada kejadian sehari-hari a:l. Kita mengambil benda 

pada sebuah meja, dan kemudian  kita menggerakkan tangan untuk mengambilnya. 

Gerakan gerakan yang kita lakukan menuntut ebuah kesinambungan terhadap posisi dari 

obyek tersebut dan posisi dari tangan kita, dimana perbedaan jarak dalam hal ini kita 

sebut sebagai kesalahan. Prosedur dari penggerakan tangan adalah reaksi dari otak setelah 

mengukur kesalahan yang terjadi dan berusaha untuk mengurangi kesalahan tersebut 

hingga nol. 

Memang proses tersebut tidak kita sadari, dalam kejadia yang telah kita lakukan diatas 

adalah sebuah contoh dari pengendallian loop tertutup. Loop Ini terbentuk dari rangkaian 

informasi dari tangan mata dan ke otak dan kembali lagi ke tangan. Andaikan serupa 

seperti di atas, akan tetapi mata kita tertutup dengan kain maka hal itu kita kategorikan 

pengendalian terbuka, dimana hubungan informasi dari tangan ke mata tidak 

ada/terputus. 

 

Didalam mengendalikan sebuah robot, baik sistem pengendalian loop terbuka maupun 

tertutup, keduanya sangat diperlukan. Untuk sistem sistem seperti ini yang bertindak 

sebagai  otak adalah komputer, yang menerima informasi dari sejumlah sensor yang 

ditempatkan di dalam dan di sekeliling robot.. 

 

Penggambaran Sistem Kendali dengan Diagram Blok 

 

A. Kendali Loop tertutup 

 
Pada dasarnya, sistem pengendalian di mana sebuah kesalahan diukur dan dipergunakan 

untuk memkoreksi proses yang terjadi 
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Diagram Blok Untuk kendali loop tertutup 

 

Huruf r merupakan singkatan dari masukan referensi, yang menentukan suatu nilai yang 

diharapkan bagi sistem yang dikendalikan tersebut 
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Lingkaran silang didepan r adalah titik penjumlahan di dalam diagram di atas. Di dalam 

diagram di atas tampak terdapat dua sinyal yang masuk ke titik penjumlahan : r dan 

sinyal b ( umpan balik dari keluaran ). Keluaran dari titik penjumlahan adalah sinyal 

kesalahan (e), yang nilainya adalah selisih dari r dan b. Dengan kata lain sinyal kesalahan 

e adalah perbedaan anara apa yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan. 

Bergerak lebih jauh lagi, kotak berlabel pengendali menerima sinyal kesalahan dan 

menghasilkan sinyal kontrol (m).  

Kotak berlabel sistem kendali adalah piranti yang sedang dikendalikan, contoh motor 

listrik dalam sistem robot. 

Sistem kendali menjadi lengkap setelah sinyal keluaran c diumpankan kembali ke titik 

penjumlahan. Sebelum masuk ke titik penjumlahan, sinyal c pada umumnya (melalui 

kotak yang label umpan balik), yang berfungsi untuk mengalihkan sinyal c ke dalam 

bentuk yang dapat diterima ke titik penjumlahan. Sebagai contoh, c adalah posisi motor 

dan b adlah tegangan listrik dalam hal ini, fungsi dari element umpan balik adalah 

mengalihkan posisi mekanis menjadi volt. 

 

B. KENDALI  LOOP TERBUKA  

 
 

 

 

 

 

 

Gambar diatas adalah sistem kendali terbuka, sebagai ilustrasi digambarkan mata anda 

tertutup, masihlah mungkin untuk menyelesaikan suatu pekerjaan/  perintah dengan baik 

(obyek yang dicari bisa ditemukan), dengan syarat dua faktor berikut ini terpenuhi. Yang 

pertama setelah memutuskan kearah mana tangan anda digerakkan, anda harus dapat 

melakukan gerakan itu secara akurat. Faktor yang kedua, benda tersebut harus tidak 

berpindah tempat, ataupun bergerak ke arah yang ditentukan atau diperkirakan. 

 

Dalam kenyataanya, banyak terdapat contoh yang menggambarkanpegendalian loop 

terbuka, salah satunya adalah pemanggang roti. Masukan dari alat ini adalah warna, 

begitu pula dengan keluarannya. Pada Umumnya, hasil yang diperoleh adalah 

memuaskan karena fihak pabrik telah melakukan kalibrasi. Meskipun demikian, ada 

kemungkinan pemanggang roti tersebut menjadi tidak akurat dikarenakan kemungkinan 

terjadi perubahann yang tidak diperhitungkan sebelumnya. Seperti kerusakan pada 

elemen pemanasnya maupun ketebalan potongan roti yang tidak wajar. Kita dapat 

menyimpulkan bahwa pengendalian loop tertutup lebih sederhana, tetapi harus sesuai 

dengan situasi dimana semua pengaruh telah dapat diperkirakan dan tidak tergantung 

faktor faktor luar. 
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