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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Jika mengingat setiap kali mencoba untuk menyeimbangkan stik di jari 

telunjuk atau telapak tangan, posisi tangan akan terus menerus bergerak untuk 

membuat  objek tetap tegak. Sebuah pendulum terbalik pada dasarnya merupakan 

hal yang sama. Namun, terbatas karena bergerak pada satu dimensi, sementara 

kasus menyeimbangkan stik dengan tangan dapat bergerak kesegala arah (Sultan 

K, 2003). 

Sama halnya seperti stik, pendulum terbalik adalah sistem yang tidak stabil. 

Gaya harus diterapkan dengan benar untuk menjaga sistem tetap terjaga. Untuk 

mencapai hal ini, teori kontrol yang tepat diperlukan. Pendulum terbalik sangat 

penting dalam mengevaluasi dan membandingkan berbagai teori kontrol (Sultan 

K, 2003). 

Pendulum pada dasarnya stabil ketika jatuh kebawah, tetapi pendulum 

terbalik adalah inheren tidak stabil dan butuh untuk diseimbangkan. Dalam kasus 

ini sistem memiliki satu input (gaya yang diberikan ke kereta) dan dua output 

yaitu posisi kereta dan sudut pendulum (Lenka N, 2011).  

Berdasarkan sifat dari pendulum terbalik tersebuut telah banyak penelitian 

mengenai kontrol yang digunakan untuk dapat membuat pendulum tetap pada 

posisi tegak lurus keatas. Salah satunya penelitian dengan menggunakan 

perbandingan metode kontrol Linear Quadratic Regulator (LQR) dengan kontrol 

PID (Lenka N, 2011). 

Pada tugas akhir ini, pendulum terbalik akan dikontrol menggunakan dua 

metode yaitu metode LQR untuk mengontrol sistem dengan full state feedback 

dan digunakan metode Pole Placement sebagai pembanding dari penggunaan 

matriks bobot Q dan R dalam mendapatkan matriks penguatan K. Dan metode 

Minimum Order Observer untuk kontrol pendulum dengan satu state (sudut 

pendulum) sebagai output sistem. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Terdapat beberapa masalah dalam perancangan sistem pendulum terbalik 

ini: 

 Bagaimana memodelkan pendulum terbalik menggunakan state space. 

 Bagaimana menentukan matriks bobot Q dan R. 

 Bagaimana menentukan kontrol matriks penguatan K. 

 Mengontrol kestabilan pendulum ketika mendapat input yang berfariasi. 

1.3  Tujuan  

 Mendapatkan model pendulum terbalik dari state space. 

 Mendapatkan matriks bobot Q dan R menggunakan metode coba - coba. 

 Mendapatkan matriks penguatan K untuk kontrol LQR. 

 Merancang pengontrol  sistem pendulum  terbalik menggunakan program 

bantu MATLAB 2014a. 

1.4 Batasan Masalah 

 Model pendulum yang digunakan single pendulum. 

 Perancangan kontrol menggunakan program bantu MATLAB 2014a. 

 Pengontrolan dilakukan pada posisi kereta dan sudut pendulum. 

1.5 Metodologi 

 Untuk memulai penyusunan tugas akhir ini diawali dengan mencari studi 

literatur yang terdapat pada  berapa sumber seperti buku, jurnal yang terkait dan 

media elektronik (internet). Kemudian melakukan pengujian sistem yang telah 

dibuat pada MATLAB 2014a. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam pembuatan laporan ini akan terdapat 5 bab yang terdiri dari: 

 Bab I  : Pendahuluan. 

 Bab II   : Dasar Teori. 

 Bab III  : Perancangan Sistem.  
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 Bab IV : Hasil Perancangan. 

 Bab V : Penutup. 


