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BAB I 

PENDAHULUAN 
1 BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Motor DC merupakan jenis aktuator yang umum digunakan dalam bidang 

industri seperti robot, peralatan rumah tangga, mainan anak, dan lain-lain. Namun, 

persoalan yang paling banyak dianalisis dalam pengembangan motor DC adalah 

ketidakstabilan kecepatan motor DC terutama ketika digunakan pada proses yang 

membutuhkan kecepatan konstan dan akurasi tinggi (Al Rawi dkk, 2013). Untuk 

mencapai kondisi tersebut, diperlukan sistem kontrol yang baik dengan model yang 

sesuai, terlebih dengan adanya perubahan parameter sistem, dinamika yang tak 

termodelkan dan gangguan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, berbagai macam 

sistem pemodelan dan kontrol dikembangkan. 

Box dan Jenkins (1970), memberi pengaruh besar pada dunia pemodelan, 

dengan memasukkan data awal pada model identifikasi dan ketepatan dari data 

tersebut diyakini menjadi nilai analisis korelasi untuk menetapkan struktur model. 

Saat ini banyak pemodelan menggunakan sistem identifikasi yang bertujuan untuk 

memodelkan sistem ke dalam bentuk matematis agar dapat digunakan untuk 

mendesain teknik kontrol yang baik. Banyak teknik sistem identifikasi yang telah 

dikembangkan, baik secara offline ataupun secara online. Sistem identifikasi offline 

dilakukan dengan menguji sejumlah set data untuk mengetahui kehandalan dan 

akurasi dari model yang diidentifikasi, sehingga membutuhkan waktu yang lama 

(Ghazali, 2012). Sedangkan sistem identifikasi online mampu menghasilkan model 

sistem yang dapat berubah-ubah seiring dengan perubahan kondisi hanya dengan 

sepasang data real-time yang diperoleh dari input-output sistem. Maka dari itu 

sistem identifikasi online sangat cocok untuk sistem plant motor DC.  

Teknik sistem identifikasi online bermanfaat untuk sistem yang berubah 

terhadap waktu dimana parameter dapat diperoleh secara real time. Teknik ini tidak 

hanya digunakan dalam sistem identifikasi, tetapi banyak digunakan dalam teknik 

kontrol adaptive (Ghazali, 2012).  
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Metode sistem identifikasi online banyak digunakan menggunakan algoritma, 

antara lain Extended Least Square (ELS), Recursive Maximum Likelihood (RML), 

OEEPM, dan Recursive Least Square (RLS). RLS salah satu metode yang masih 

banyak digunakan oleh para peneliti dalam mengestimasi parameter melalui 

pendekatan sistem identifikasi online. Kelebihan dari metode ini adalah sistem 

menganggap sistem fisik yang akan dimodelkan sebagai sebuah black box, sehingga 

apapun jenis komponen dan bahan yang ada pada sistem fisik tidak 

dipermasalahkan dan tidak perlu diperhatikan. Selain itu, algoritma RLS ini dapat 

diaplikasikan secara  online ( Nusantoro, 2012). 

Ada banyak metode kontrol yang diaplikasikan pada pengaturan motor DC 

baik linier maupun non linier, para peneliti menggunakan teori kontrol non linier 

dikarenakan dapat mengkompensasi ketaklinieran dan ketaktentuan dari sebuah 

sistem (Zulfatman dan Rahmat, 2009). Namun, teknik kontrol non linier yang 

selama ini dikembangkan hanya berdasarkan pemodelan secara offline, sehingga 

diperlukan pemodelan yang dapat berubah-ubah dan memiliki parameter yang 

ditentukan berdasarkan model. 

Dalam kelas sistem kontrol non linier, algoritma yang banyak digunakan 

adalah LQR. Desain teknik kontrol optimal LQR dan optimasi indeks unjuk kerja 

pada pengaturan kecepatan motor DC dilakukan dengan mengatur nilai matriks Q, 

yang akan menghasilkan matriks penguat umpan balik K dan matriks tracking L 

untuk indeks kerja motor DC berdasarkan parameter-parameter dari model. Oleh 

sebab itu, teknik kontrol ini dipilih sebagai metode yang digunakan untuk 

mengendalikan pengaturan motor DC. Dengan harapan akan dihasilkan kinerja 

sistem yang paling baik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, permasalahan yang akan dibahas yaitu 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana memodelkan motor DC pada matlab secara real-time dengan 

metode RLS?  
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2. Bagaimana merancang dan menerapkan sistem kontrol berbasis LQR 

secara real-time pada sistem motor DC? 

1.3 Tujuan 

Pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Memodelkan motor DC pada matlab secara real-time dengan metode 

RLS. 

2. Untuk merancang dan menerapkan sistem kontrol berbasis LQR secara 

real-time pada sistem motor DC. 

1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup yang akan dibatasi dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah: 

1. Perancangan dan analisa dilakukan menggunakan software MATLAB 

versi 2014b 64bit. 

2. Teknik kontrol yang digunakan  menggunakan teknik LQR. 

3. Data Acquisition menggunakan Arduino Mega 2560.  

4. Pengontrolan yang dilakukan hanya pada kecepatan saja. 

5. Range kecepatan motor yang diatur adalah antara 700 rpm – 1200 rpm. 

6. Pembahasan dititik beratkan pada analisa respon transient pada plan 

tanpa gangguan dari luar. 

7. Perancangan linear quadratic regulator secara off-line dengan nilai 

matriks pembobot kendali R konstan yaitu 1 (satu) dan nilai Q = (0.0002, 

0.0003, 0.00038, 0.00039, 0.0004, 0.0005, 0.0007). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir Pemodelan dan Pengaturan 

Motor DC menggunakan Linear Quadraic Regulator secara Real-Time sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, dan sistematika penulisan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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Berisi tentang tinjauan pustaka dan jurnal ilmiah yang mendukung atau 

berkenaan dengan perancangan sistem. 

BAB III PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Berisi tentang metode perancangan atau cara mencapai jawaban dari 

rumusan masalah tersebut. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang pengujian dan analisa terhadap data yang diperoleh dari 

pengujian.. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran 

atas kerja sistem yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

 

 

 

 


