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Operasi di Industri Proses sangat tergantung
pada pengukuran dan pengendalian besaran
proses diantaranya :besaran aliran didalam
pipa, tekanan dalam sebuah vessel, suhu di
unit heat exchanger serta permukaan zat cair
di sebuah tangki.Pengukuran yang teliti dan
pengendalian yang tepat dalam industri
proses dapat menghasilkan harga variable
yang sesuai yang diinginkan dan ini dapat
menghemat biaya operasi serta perbaikan
hasil produksi.Pemilihan jenis alat ukur yang
sesuai untuk suatu variable proses seringkali
sulit dilaksanakan. Pemilihan dapat lebih sederhana bilamana semua kondisi operasi
yang dipersaratkan diketahui. PID adalah
kontroler untuk menentukan presisi suatu
sistem instrumentasi dengan karakteristik
adanya umpan balik pada sistem tesebut,
fungsi kontrol tersebut tujuannya adalah :
minimize/mengendalikan error dengan tiga
cara yaitu proportional, integral, derivative,
bisa dipakai hanya satu aja atau semuanya
respons dari proses.





Menjelaskan cara kerja dan karakteristik Sensors and Valve yang dipakai diindustri.
Menjelaskan cara kerja dan karakteristik sinyal
kondisi pada sistem instrumentasi.
Menjelaskan cara kerja dan karakteristik dari
type kontroller on/off, Integral, Proporsional
dan derivatif.
Trouble shooting of Process Control and instrumentation.
Memilih sistem pengaman dan penghantar
pada instalasi peralatan instrumen.
Merawat dan melakukan perbaikan atas kerusakan yang terjadi pada sistem instrumentasi
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