
 

 
 

KELOMPOK I 

 

1. Susunan komponen-komponen yang saling dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat 

mengendalikan atau mengatur keluaran yang sesuai harapan disebut sebagai... 

a. Sistem Pengaturan
*
 

b. Sistem Otomatis 

c. Sistem Loop Tertutup 

d. Feedback control 

 

2. Berikut merupakan komponen sistem kendali atau sistem pengaturan, kecuali... 

a. Sensor 

b. Tranducer 

c. Penguat 

d. Regulator
*
 

 

3. Berikut yang merupakan salah satu aplikasi dalam sistem Loop terbuka adalah... 

a. Lemari es 

b. Pemanas air 

c. Mesin cuci
*
 

d. AC 

 

4. Gambar dibawah ini merupakan bentuk dari sistem... 

 
a. Loop tertutup*                 c.  Loop terbuka 

b. Kontinu                           d.  Diskontinu 

 

 

5. Matriks yang memiliki jumlah jumlah kolom dan baris yang sama merupakan matriks.. 

a. Persegi
*
 

b. Diagonal 

c. Identitas 

d. Kolom 

 

6. Beberapa model matematika yang lazim digunakan untuk menganalisa sistem control 

adalah, kecuali.. 

a. Persamaan diferensial/transformasi laplace 

b. Transfer function 

c. Diagram blok 

d. Matematika diskrit
*
 

 

7. Elemen yang terdapat dalam sistem kontrol rangkaian tertutup adalah, kecuali... 

a. Masukan(reference input elemen, GV) 

b. Pengontrol(controller,G1) 

c. Sistem (proses,G2) 

d. Keluaran ( reference output, GV)
*
 



 
 

8. Secara umum sistem pengaturan dapat dikelompokkan sebagai berikut, kecuali.. 

a. Dengan operator(manual) dan otomatik 

b. Jaringan tertutup dan jaringan terbuka 

c. Terlepas dan tidak terlepas
*
 

d. Menurut sumber penggerak(elektris, pneumatis( udara, angin), hidraulis (cairan) dan 

mekanis 

 

9. Suatu sistem yang keluarannya tidak mempunyai pengaruh terhadap aksi kontrol 

disebut.. 

a. Sistem kontrol Loop terbuka
*
 

b. Sistem kontrol Loop tertutup 

c. Sistem kontrol umpan balik 

d. Sisyem pengontrolan kecepatan 

 

10. Berapa nilai G2 pada bagan dibawah ini.. 

 
Jika nilai G2= 2 , H= 1, in= 15, out= 6 

Maka nilai G1 adalah... 

a. 2/3 

b. 1/3
*
 

c. 3 

d. 4/3 

 

KELOMPOK 2 

 

1. Dalam  pemodelan sistem deskripsi terbagi menjadi...... 

A.2 *               C.5 

B.3                  D.7 

  

2.  Sistem dijelaskan hanya oleh variabel variabel, dimana melalui variabel tersebut sistem 

berinteraksi dengan lingkungannya merupakan pengertian dari diskripsi.. 

A. diskripsi  box                                   C. diskripsi white box 

B. diskripsi black box *                       D. diskripsi parsial 

  

3. Berikut adalah penjelasan mengenai variabel yaitu.. 

A.Data dari sistem terpisah-pisah dalam satuan waktu tertentu. 

B.Proses yang berlangsung di dalam sistem terjadi terus menerus tidak terputus. 

C.Atribut yang diperlukan untuk menjelaskan hubungan antar elemen sistem.* 

D. Atribut intrinsik (hakiki) dari elemen sistem. 

  

4. Berikut adalah penggambaran sebuah sistem yang baik, harus mengidentifikasi.kecuali.. 

A.Perubahan proses.               C. Hasil akhir dari sistem. 

B.Batasan sistem.                    D. Diskripsi parsial.* 



 
 

5. Berikut adalah Simbol-simbol dalam pemnggambaran influence diagram kecuali... 

A.Awan.                     C.Bintang.* 

B.Lingkaran.               D.Oval. 

  

6. Berikut adalah pengertian dari sistem yaitu.. 

A. Komponen-komponen yang saling berinteraksi antara satu dengan lainnya untuk 

mencapai suatu tujuan.* 

B. Proses yang berlangsung di dalam sistem terjadi terus menerus tidak terputus. 

C. Identifikasi event – event yang menyebabkan terjadinya urutan interaksi. 

D.Atribut intrinsik (hakiki) dari elemen sistem. 

  

7. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat model kecuali..... 

A. Evaluasi semua use case untuk lebih memahami urutan interaksi dari sistem. 

B. Identifikasi event – event yang menyebabkan terjadinya urutan interaksi. 

C.Menentukan diskripsi parsial dari suatu sistem.* 

D. Buat urutan dari setiap use case. 

  

8. Berikut adalah syarat dari sistem .. 

A.Kesatuan dan Hubungan Fungsional.*                               C.Informasi dan Data. 

B.Skenario dan Aliran.                                                           D.Nilai dan Fakta. 

  

9. Berikut adalah model berdasarkan jenisnya kecuali.. 

A.Model Ikonik.                          C.Model Simbolik. 

B.Model Analog.                     D.Model Parsial.* 

  

10. Berikut adalah pemodelan sistem kecuali.. 

A. Pemodelan Berdasarkan Skenario (Scenario Based Modelling). 

B. Pemodelan Perilaku (Behavioral Modelling). 

C. Pemodelan Berorientasi Aliran (Flow-Oriented Modelling). 

D. Pemodelan Berdasarkan Kegunaanny.* 

 

KELOMPOK 3 

 

1.  Perubahan perilaku output terhadap perubahan sinyal input disebut. . . 

a. Respon System*    c.   Respon Peralihan 

b. Steady state error    d.   Respon Steady State 

 

2.  Ketika  input  sebuah  sistem berubah  secara  tiba-tiba,  keluaran  atau output  

membutuhkan waktu   untuk   merespon   perubahan disebut . .  . 

a. Respon System    c.   Respon Peralihan* 

b. Steady state error   d.   Respon Steady State 

 

3.  Fasa peralihan  akan berhenti pada nilai dikisaran  input/target  dimana selisih nilai 

akhir dengan target disebut. . . 

a.    Respon System    c.   Respon Peralihan 

b.    Steady state error*    d.   Respon Steady State 

 

4.  Perbandingan   antara   persentase   perubahan   output  dengan persentase perubahan 

input adalah. . . 

a.    Sensitifitas   sistem *    c.   Respon Steady State 



 
 

b.    Respon System    d.   Steady state error 

 

5.  Dalam bentuk sinyal respond transient, output melesat naik untuk mencapai input 

kemudian  turun dari nilai yang kemudian berhenti pada kisaran nilai input. Respon ini 

memiliki efek osilasi  disebut sebagai. . . 

a     Underdamped  response *   c.   Respon Steady State 

b.    Critically damped response  d.   Overdamped  response 

 

6.  Dalam bentuk sinyal respond transient, output tidak melewati nilai input tapi butuh 

waktu lama untuk mencapai target akhirnya disebut sebagai. . . 

a     Underdamped  response   c.   Respon Steady State 

b.    Critically damped response*  d.   Overdamped  response 

 

 

7.  Dalam bentuk sinyal respond transient, respon yang dapat mencapai  nilai input dengan  

cepat dan tidak melewati batas input disebut dengan . . . 

a     Underdamped  response    c.   Respon Steady State 

b.    Critically damped response   d.   Overdamped  response* 

 

8.  Ukuran  waktu  yang  menyatakan  kecepatan respon, yang di ukur mulai t = 0 s/d respon 

mencapai 63,2%   (e-1x100%)   dari   respon steady state disebut. . . 

a     Settling Time    c.   Rise Time 

b.    Delay Time    d.   Time Constan * 

 

9.  Ukuran    waktu    yang    menyatakan    faktor keterlambatan respon output terhadap 

input, di ukur mulai t = 0 s/d respon mencapai 50% dari respon steady state disebut. . . 

a     Settling Time    c.   Rise Time 

b.    Delay Time*    d.   Time Constan  

 

10.  Ukuran  waktu  yang  menyatakan  keberadaan suatu respon, yang di ukur mulai respon 

5% s/d 95% dari respon steady state (dapat pula 10% s/d 90%) disebut. . . 

a     Settling Time    c.   Rise Time* 

b.    Delay Time    d.   Time Constan 

 

KELOMPOK 4 

 

1. Kriteria Hurwitz dapat digunakan untuk mengetahui instabilitas sistem, tapi tidak cukup 

untuk memastikan ... 

a. Stabilitas sistem*   c. Konfigurasi sistem 

b. Bentuk sistem    d. Kriteria sistem 

 

2. Respon pada suatu sistem terhadap pengganggunya berlangsung cepat, dan akhirnya 

hilang disebut? 

a. Stabil*     c. Stabil terbatas 

b. Tidak stabil    d. Stabil absolute 

 

3. Jika respon pada sistem terhadap pengganggunya hilang menjadi amplitude tak terhingga 

atau osilasi menerus maupun kombinasinya (t   ) disebut? 

a. Stabil     c. Stabil terbatas 

b. Tidak stabil*    d. Stabil absolute 



 
 

4. Jika respon sistem terhadap pengganggunya berlangsung sangat cepat dan akhirnya 

kembali konstan disebut ? 

a. Stabil     c. Stabil terbatas* 

b. Tidak stabil    d. Stabil absolute 

 

5. Apabila harga dari semua parameter sistem konstan / stabil pada daerah kurva/lengkung 

tertentu disebut ? 

a. Stabil     c. Stabil terbatas 

b. Tidak stabil    d. Stabil kondisional* 

 

6. Stabil absolute adalah ? 

a. Jika respon sistem terhadap pengganggunya hilang menjadi amplitude tak terhingga 

atau osilasi menerus maupun kombinasinya (t   ~) 

b. Apabila harga dari semua parameter sistem stabil* 

c. Apabila harga dari semua parameter sistem konstan/stabil pada daerah 

kurva/lengkung tertentu 

d. Jika respon sistem terhadap pengganggunya berlangsung cepat, dan akhirnya hilang 

 

7. Persamaan karakteristik sistem : 05432 234  ssss  merupakan bentuk sistem yang 

... 

 a. Tidak stabil*    c. Tidak terbatas 

 b. Stabil     d. Tidak ada jawaban yang benar 

  Penyelesaian : 

 05432 234  ssss  

 Susunan koefisiennya adalah : 

  
 Pada kolom 1, terjadi dua kali perubahan tanda. Ini berarti ada dua akar positif dan 

sistem tidak stabil. 

 

8. Persamaan karakteristik sistem : s
5
 + 2s

4
 + 24s

3
 + 48s

2
 – 25s – 50 = 0 merupakan bentuk 

sistem yang ... 

 a. Tidak stabil*    c. Tidak terbatas 

 b. Stabil     d. Tidak ada jawaban yang benar 

  Penyelesaian : 

 s
5
 + 2s

4
 + 24s

3
 + 48s

2
 – 25s – 50 = 0 

 Susunan koefisiennya adalah  

 s
5 

1 24 -25 

 s
4 

2 48 -50  Suku banyak pembantu P(s) 

 s
3 

0 0 

 P(s) = 2s
4 

+ 48s
2
 – 500 

 dP(s)/ds = 8s
3
 + 96s 

 Sehingga susunan koefisiennya: 

  s
5
 1 24 -25 



 
 

  s
4
 2 48 -50 

  s
3
 8 96   Koefisien dari dP(s)/ds 

  s
2 

24
 

-50 

  s
1 

112,7 0 

  s
0
 -50 

 Ada satu perubahan tanda, berarti ada satu akar positif. Sistem tidak stabil. 

 

9. Perhatikan bentuk sistem kontrol berikut. 

 

 

 

  

 Agar kondisi sistem stabil, maka K diharapkan berada pada rentang ... 

 a. 14/9 > K > 0*    c. 14/9 < K < 0 

 b. 15/9 > K > 0    d. 15/9 < K < 0 

  Penyelesaian : 

 Fungsi alih loop tertutup :   Persamaan karakteristik 

 

 

  

 Susunan koefisien : 

  
 Untuk kestabilan, K harus positif dan semua koefisien pada kolom pertama harus positif. 

Maka : 14/9  >  K  >   0 

 

10. Yang bukan merupakan prosedur kriteria kestabilan routh adalah ... 

 a.  Persamaan karakteristik sistem dalam bentuk polinomial : 

   q(s) =  

 b.  Semua koefisien persamaan karakteristik harus positif. Jika tidak, sistem tidak stabil. 

c. Jika semua koefisien positif, susun koefisien polinomial dalam baris dan kolom 

dengan pola : 

 
 d. Jawaban a, b, dan c salah* 
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