
Teori Kontrol 

Dalam Sistem-Sistem Biologis 

(Rangkaian Umpan Balik)

Pengaturan dan pengawasan dalam  sistem-sistem 

biologi sudah menjadi  perhatian  bagi  para  biolog 

lama sebelum Cannon memperkenalkan perkataan lama sebelum Cannon memperkenalkan perkataan 

“homeostatis”  untuk  menerangkan  kecendrungan 

organisme - organisme  hidup  mengatur  variabel-

variabel  tertentu  di dalam lingkungan internalnya. 



Sudah  menjadi  pengetahuan  umum  bahwa 

variabel-variabel   seperti  temperatur  badan, 

tekanan darah, komposisi  cairan tubuh, pH darah, 

tekanan parsiel gas-gas tertentu yang dibawa oleh 

aliran  darah,  dan   konsentrasi - konsentrasi 

sejumlah besar bahan kimia didalam jaringan 

dikontrol dengan ketat. Oleh karena itu tidaklah dikontrol dengan ketat. Oleh karena itu tidaklah 

mengherankan bila kita harus memeriksa 

pemakaian  alat - alat  yang  dikembangkan untuk 

mempelajari sistem-sistem control otomatis dalam 

rekayasa   untuk  menyempurnakan   pemahaman 

kita tentang sistem-sistem kontrol biologis. 



Hidup kita sehari-hari dikelilingi oleh 

contoh-contoh pengawas dan pengatur 

yang dibangun manusia, seperti alat-

alat yang mempertahankan temperatur 

dan kelembaban ruangan, mengatur dan kelembaban ruangan, mengatur 

perolehan (gain) radio, menjalankan 

alat-alat bantu-daya di dalam mobil, 

dan mengatur banyak proses-proses di 

dalam industri modern. 



Tujuan kuliah ini adalah memberikan pengenalan 

singkat kepada alat-alat dan metodologi teori 

sistem-sistem kontrol, dan mengungkap terapan 

teori ini kepada masalahdalam bidang kedokteran.

Kuliah ini akan memikirkan topik-topik seperti 

pentingnya umpanbalik daIam sistem-sistem 

kontrol, pengaruh umpanbalik pada kepekaan kontrol, pengaruh umpanbalik pada kepekaan 

sistem terhadap gangguan, pemeriksaan 

kemantapan sistm, dan respons transient. Titik 

pandang teori kontrol akan diterapkan kpd sebaris  

sistem-sistem contoh, termasuk yang mengenai 

pengaturan tekanan darah, gaya otot, pernafasan, 

dan isi cairan tubuh.



Diskripsi konseptual yang matematis dari 

sistem-sistem biologis yang

didiskusikan disini adalah sesungguhnya 

penyajian yang disederhanakan dari organisma 

yang benar-benar hidup. Alat matematis yang 

diperkenalkan adalah yang sesuai dengan studi 

sistem-sistem dinamik linier yang tidak 

bergandengan. Oleh karena itu, 

masaalah-masaalah hayati yang kita periksa 

akan disederhanakan sehingga mereka dapat 

ditangani dengan memakai alat-alat Ini. 



Meskipun, seperti yang telah diketahui semua 

mahasiswa kedokteran, sistem-sistem bioIogi 

dicirikan oleh ketidak linieran mereka; oleh 

keragaman yang mereka amati, kedua-duanya 

dalam pengulangan experimen dengan satu 

organisma tertentu dan dengan anggota-anggota 

yang berlainan dari spesies yang sama; dan oleh yang berlainan dari spesies yang sama; dan oleh 

kenyataan bahwa hubungan-hubungan 

sebab-dan-akibat yang khas dalam 

organisma-organisma hidup sangat sulit 

dipisah-pisahkan. 



Pengertian dasar sederhana akan teori 

kontrol linier pun memberi titik pandang 

kedalam prilaku sistem-sistem biologis 

yang menjurus kesuatu tingkat 

pengertian yang sangat berbeda dari 

yang diperoleh dari deskripsi anatomis 

atau verbal.



Tersedianya alat-alat atau rekayasa dibidang teori 

kontrol yang dapat dipakai untuk mempelajari 

sistem-sistem ubah-waktu, nonlinier, 

koppel-silang, dan interaksi, walau dengan 

kehadiran gangguan-gangguan acak. 

Bagaimanapun, seperti yang dapat diduga, suatu 

pengrumitan matematis yang tingkatannya tinggi 

sekali dibutuhkan untuk penggunaan alat-alat ini. 

Oleh karena itu, kuliah ini adalah pengenalan 

dua-duanya, teknik-teknik teori kontrol dan 

deskripsi sistem-sistem kontrol biologis.



Kontrol Simpul-Terbuka dan Simpul-Tertutup

Untuk menggambarkan keuntungan-keuntungan 

dan kerugian-kerugian dari  tingkah  umpanbalik 

dalam sistem-sistem kontrol, kita   perhatikanlah 

dulu dua rancang bangun alternatif untuk sebuah 

sistem  kontrol  suhu. Tugas  sistem  ini  adalah sistem  kontrol  suhu. Tugas  sistem  ini  adalah 

menaikkan suhu sebuah rumah biasa dalam 

waktu musim dingin dari suatu temperatur awal  

50 0F ke suatu temperatur yang diinginkan 70 0F 

dalam waktu yang sesingkat mungkin.



Dua rancang bangun alternatif dari sistem seperti itu  

ditunjukkan dalam dua gambar berikut ini 

Kedua gambar diatas menunjukkan mekanisasi dua alternatif sistem-sistem,

kontrol simpul-terbuka dan simpul-tertutup.



Perhatikanlah gambar yang pertama (a). 

Pengatur (pengontrol) yang dicantumkan 

dalam gambar ini mempunyai kesanggupan 

memutar pasokan bahan bakar ON atau OFF, 

berdasarkan suatu strategi kontrol yang telah 

dihitung sebelumnya. Misalkan bahwa mesin dihitung sebelumnya. Misalkan bahwa mesin 

pemanas itu sanggup menghasilkan kenaikan 

temperatur 1 0F untuk setiap 1 menit 

beroperasi. Jadi kita dapat lukiskan mesin ini 

oleh "fungsi transfer"



Bila temperatur awal   Ti = 50 0F,   dan 
temperatur   referensi       atau     yang
diinginkan adalah  TREF = 70 0F,   jelas 
bahwa fungsi pengontrol yang mungkin 
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bahwa fungsi pengontrol yang mungkin 

diuraikan : u = 1  untuk  0 ≤ t ≤ 20 menit

u = 0  untuk  t ≥ 20 menit   (2)



Jelas  bahwa  sistem  ini   akan    sanggup 
menghasilkan    temperatur    akhir     yang 
diinginkan   hanya   dibawah  syarat-syarat 
tertentu, yaitu, bila temperatur awal adalah 
benar 50 0F, bila  pabrik  itu  adalah  benar 
dinyatakan oleh Persamaan (1),  dan   bila dinyatakan oleh Persamaan (1),  dan   bila 
tidak dibolehkan adanya 
masukan-masukan(inputs) atau 
keluaran-keluaran (outputs) panas (seperti 
jendela-jendela yang terbuka, misalnya). 



Masukan-masukan luar   ke sistem   ini 

ditunjukkan    di dalam      gambar     sebagai 

gangguan-gangguan.   Jenis   sistem  kontrol 

seperti  ini  kadang-kadang  disebut  sebagai 

"kontrol simpul-terbuka", Mari kita ikhtisarkan 

masaalahnya :   (a) karakteristik-karakteristik 

pabrik dan pengontrol harus dikenal  dengan pabrik dan pengontrol harus dikenal  dengan 

tepat, (b) variasi-variasi didalam 

parameter-parameter lingkungan dan sistem 

dapat memberikan hasil-hasil yang salah, dan 

(c) masukan - masukan     gangguan     dapat 

memberikan   hasil-hasil   yang   salah.



Gambar berikutnya (b) menunjukkan sistem 
yang sama dengan memasukkan umpan 
balik negatif, sehingga setiap ketika 
temperatur kamar dibandingkan kepada 
temperatur yang diinginkan atau referensi, 
jadi menghasilkan suatu kesalahan(error=e) jadi menghasilkan suatu kesalahan(error=e) 
yang pada gilirannya menjadi masukan ke 
pengontrol. Dalamperistiwa ini masukan 
pengontrol e dinyatakan sebagai

e(t) = TREF - Tk(t)                     (3)



Suatu fungsi pengontrol yang  biasa  untuk 

jenis situasi seperti ini dapat dipilih dengan 

menentukan menjalankan pasokan  bahan 

bakar bila    kesalahan (e) lebih besar  dari 

suatu ambang kesalahan temperatur,  dan 

bila    keadaan   sebaliknya,   membiarkan 

bahanbakar OFF, jadi :bahanbakar OFF, jadi :

u = 1 untuk  e(t) > 0,1 0F

u = 0 untuk  e(t) ≤ 0,1 0F (4)



Beberapa penampilan dari  rancang bangun  ini  segera 

dapat  terlihat. Pertama  sekali, jelas  bahwa  sistem  ini 

harus memuat suatu cara mengukur  temperatur  kamar 

yang sebenarnya, jadi menambah kerumitan sistem dari 

pada  apa yang diperilhatkan oleh gambar, Di lain  segi, 

bila temperatur awal bukan 500, tungku akan hidup saja 

untuk waktu yang lebih atau kurang, sampai  kesalahan 

temperatur (e) jatuh di bawah  0,1 0F. BiIa  karakteristik temperatur (e) jatuh di bawah  0,1 0F. BiIa  karakteristik 

tungku berobah menurut waktu, misalnya  oleh  karena 

penumpukan    endapan,      sehingga    dia    mungkin 

menghasilkan kenaikan temperatur yang  hanya 0,8 0F 

per menit,   ini   juga   akan   terperbaiki  dengan  hanya 

membiarkan tungku hidup untuk waktu yang lebih lama.



Bila di simpulkan beberapa perbedaan antara kontrol 

"simpul-tertutup"  dan simpul-terbuka :

1. Kontrol simpul-tertutup dapat mengkompensasi    

variasi-variasi mesin dan pengontrol,

2. Kontrol simpul-tertutup dapat mengkompensasi 2. Kontrol simpul-tertutup dapat mengkompensasi 

gangguan-gangguan Iingkungan,

3. Kontrol simpul-tertutup memerlukan sensor-sensor 

(untuk mengukur nilai variabel-variabel kontrol) dan 

sejumlah bentuk proses perbandingan untuk 

memperoleh besaran-besaran kesalahan(error).



Sistem-sistem kontrol biologis selalu melibatkan 

satu atau lebih simpul-simpul umpanbalik. Hasil 

kontrol  simpul-tertutup    membuat   organisma 

sanggup    berfungsi   hampir  normal   meliputi 

suatu         jangkau                kondisi  - kondisi 

(gangguan - gangguan) lingkungan  yang  luas 

dan      sekalipun       terjadi       variasi - variasi dan      sekalipun       terjadi       variasi - variasi 

parameter - parameter        biologis, 

bertanggungjawab untuk adaptasinya terhadap 

bermacam - macam  keadaan-keadaan  tubuh 

(yaitu  latihan, perobahan  postur,  faktor-faktor 

emosi, penyakit, dan lain-lain).



Kita dpt membagi sistem-sistem kontrol kedalam dua klas, 

sengaja  dan  tidak  sengaja. Pekerjaan-pekerjaan  seperti 

menyetir kenderaan, mengikuti dengan mata pergerakan 

sebuah benda, atau meraih segelas kopi adalah 

contoh-contoh kontrol sadar/sengaja dimana masukan 

indera lihat atau lainnya , menyediakan umpanbalik yang indera lihat atau lainnya , menyediakan umpanbalik yang 

diperlukan. Sebaliknya, tekanan darah, susunan kimia 

dari darah, dan muatan air dari tubuh, semuanya dikontrol 

secara tidak sadar, dengan umpanbalik yang datang dari 

sensor-sensor didalam tubuh yang peka terhadap 

variabel-variabel ini. 



Neuromuscular Control System

Sistem Neuromuscular tubuh terdiri dari 

1. kerangka otot (penggerak utama dari  

extramitas)

2. Syaraf (which lead to and stimulate the 2. Syaraf (which lead to and stimulate the 

muscles to contract and move a limb)

3. Sensor (Terletak didalam serabut otot, sensitif 
terhadap perubahan tegangan dan panjang) 

4. Sistem syaraf pusat/CNS (yang 
mengintegrasikan semua informasi yang masuk 
dari sensor 



Pergerakan dari sebuah anggota gerak paling sedikit gabungan dari   2 
otot , salah satunya (the agonist) akan dirangsang oleh  α motoneurons 
untuk memendek atau kontraksi dimana yang lain akan dihambat untuk 
memendek, penghambatan ini menghasilkan penurunan pada 
rangsangan α motoneurons yang menyebabkan stimulasi feedback 
(umpan balik) dari sensor di otot

Schematic Diagram of Neuromuscular system



Gambar di bawah ini menunjukkan interaksi-interaksi dari 
diagram block.

Block Diagram of neuromuscular system



Sistem kontrol sederhana di bawah ini hasil rata-ratanya 
menunjukkan dua atau lebih otot yang bergerak pada extremitas

Limb position control system



The Stretch Reflex
Gambar di bawah ini menunjukkan hanya satu reseptor spindle (in the belly 

of the muscle) a single motor neuron and single afferent and efferent nerve 

fiberrs shown

Closed loop neuromuscular control system, showing (a) anatomic 

connections between physiologic components that participate in 

stretch reflex and (b) Block diagram of Muscle



Sel Sebagai Pembangkit Listrik Tenaga Bio

Biasanya sel tunggal itu adalah organisme hidup. 

Dalam bungkusan sel ini terdapat mesin yang 

melakukan semua fungsi hidup, memberi makan 

dirinya mempertukarkan bahan dan energi 

dengan alam sekitarnya, tanggap terhadap 

rangsang dalam lingkungannya.rangsang dalam lingkungannya.

Membran sel, organ pembatas luar, berguna 

sebagai interface antara mesin-mesin di bagian 

dalam sel dan cairan yang 

membasahi/merendam semua sel. Membran ini 

hanya dapat di visualisai dengan mikroskop 

elektron 



Teori Kontrol 

Dalam Sistem-Sistem Biologis 

(Rangkaian Umpan Balik)

- Mempelajari sistem-sistem kontrol otomatis  dalam  
rekayasa untuk memahami sistem-sistem biologis

- Memberikan pengenalan alat-alat dan metodologi teori kontrol 
dan mengungkap terapan teori ini kepada masalah-masalah medisdan mengungkap terapan teori ini kepada masalah-masalah medis
(Sistem saraf menerapkan teori rangkaian umpan balik) 
Contoh :
- Bagaimana konsentrasi-konsentrasi sejumlah bahan kimia di 
dalam jaringan dikontrol dengan ketat

- Elektrosit
- Bioelektrisitas didalam sel terdapat beda tegangan antara bagian 
dalam dan bagian luar sel ini paling nyata di dalam sel-sel saraf 
dan otot 



Bio Listrik

Kelistrikan   memegang   peranan  penting   dalam 

bidang kedokteran  yaitu  listrik dan  magnet  yang 

timbul  dalam  tubuh  manusia, serta  penggunaan 

listrik dan magnet pada permukaan tubuh manusia.

Sistem saraf (neuron)  berfungsi  mentransmisikan Sistem saraf (neuron)  berfungsi  mentransmisikan 

informasi  dalam  bentuk pulsa-pulsa listrik & serat 

saraf bermuatan listrik

Suatu penerapan biolistrik yang utama adalah telaah 

konduksi impuls oleh saraf 




