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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA 

2 BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Motor DC 

2.1.1 Pendahuluan  

Motor DC adalah jenis motor listrik yang bekerja menggunakan sumber 

tegangan DC. Motor DC atau motor arus searah sebagaimana namanya, motor DC 

digunakan pada penggunaan khusus dimana diperlukan penyalaan torque yang 

tinggi atau percepatan yang tetap untuk kisaran kecepatan yang luas. 

 

Gambar 2.1 Motor DC 

Hubungan antara kecepatan, flux medan dan tegangan kumparan motor DC 

ditunjukkan dalam persamaan berikut : 

Gaya elektromagnetik : E = K Φ N 

torque    : T = K Φ Ia 

 

Dimana : 

 

E = gaya elektromagnetik yang dikembangkan pada terminal kumparan motor DC 

(volt) 

Φ  =  flux medan yang berbanding lurus dengan arus medan 
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N  = kecepatan dalam RPM (putaran per menit) 

T  = torque electromagnetic 

Ia = arus kumparan motor DC 

K = konstanta persamaan 

2.1.2 Pemodelan Matematis Motor DC 

Motor DC dapat dimodelkan dengan kombinasi struktur listrik dan struktur 

mekanik. Struktur listrik adalah model rangkaian listrik dari belitan armatur yaitu 

tahanan yang terhubung seri dengan impedansi belitan armatur. Sruktur mekanik 

adalah momen inersia di rotor dan beban serta gesekan yang terjadi karena ada 

pergerakan mekanik Rangkaian skematik untuk model motor dc ditunjukkan oleh 

Gambar 2.2 : 

 

Gambar 2.2 Rangkaian skematik motor DC 

Dari rangkaian listrik dapat dibuat persamaan tegangan menurut hukum 

Kirchhoff tegangan seperti dinyatakan oleh Persamaan (2.1) 

𝑣𝑠(𝑡) = 𝑅𝑖𝑎(𝑡) + 𝐿
𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑒𝑏(𝑡)       (2.1) 

Dimana: 

R  : Tahanan Belitan Armature (Ω) 

L  : Imperdans Belitan Armatur (H) 

ia(t) : Arus armature (A) 

eb(t) : Tegangan Induksi di Armatur (V) 

Vs(t) : Tegangan Terminal Motor (V) 

𝑒𝑏(𝑡) : Adalah tegangan induksi yang tergantung pada putaran sudut 𝜔(𝑡), 

dinyatakan oleh persamaan (2-2) 
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ℯ𝑏(𝑡) =  𝑘1∅
60

2𝜋
𝜔(𝑡)       (2.2) 

Dimana: 

k1  : Konstanta Dimensi Motor 

∅  : Fluks magnit kutub motor (Wb) 

60

2𝜋
𝜔(𝑡): Putaran Rotor (rpm) 

𝜔(𝑡) : Kecepatan Sudut Rotor (rad/s) 

 

Bila kutub motor adalah magnit permanen maka ∅ konstan sehingga 

Persamaan (2.2) dapat disusun kembali menjadi Persamaan (2.3), dengan GGL 

lawan (Back EMF) sebading dengan putaran. 

𝑒𝑏(𝑡) = 𝐾𝜔(𝑡)        (2.3) 

Untuk konstanta armature 𝑘1∅
60

2𝜋
 . Dengan mensubtitusikan Persamaan 

(2.3) ke (2.1) diperoleh Persamaan (2.4) sebagai berikut, 

𝑣𝑠(𝑡) = 𝑅𝑖𝑎(𝑡) + 𝐿
𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐾𝜔(𝑡)      (2.4) 

Untuk struktur mekanik yang mengacu pada hokum Newton, diperoleh 

persamaan torsi seperti Persamaan (2.5) 

𝜏(𝑡) = 𝐽
𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐵𝜔(𝑡) = 𝐾𝑖𝑎(𝑡)      (2.5) 

Dimana : 

J : Momen Inersia Motor (kg.m^2/s^2), 

B : konstanta redaman system mekanis (Nms), 

Persamaan (2.4) dan (2.5) ditransformasikan dalam bentuk laplace dengan asumsi 

semua kondisi awal sama dengan nol (2.6), diperoleh, 

𝑉𝑠(𝑠) = (𝑅 + 𝑠𝐿)𝐼𝑎(𝑠) + 𝐾𝜔(𝑠)       (2.6) 

Sehingga diperoleh 𝐼𝑎(𝑠) sebagai berikut, 

𝐼𝑎(𝑠) =
𝑉𝑠(𝑠)−𝐾𝜔(𝑠)

𝑅+𝑠𝐿
        (2.7) 

Dan 

𝑇(𝑠) = (𝐵 + 𝑠𝐽)𝜔(𝑠) = 𝐾𝐼𝑎(𝑠)      (2.8) 

Dari persamaan (8) diperoleh kecepatan sudut 𝜔(𝑠) sebagai berikut, 

𝜔(𝑠) =
𝐾𝐼𝑎(𝑠)

(𝐵+𝑠𝐽)
                    (2.9) 
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Selanjutnya dengan mensubtitusi Persamaan (2.9) ke (2.7) diperoleh fungsi 

alih antara masukan tegangan Vs(s) dan keluaran arus armature Ia(s) sebagai 

berikut, 

𝐼𝑎(𝑠)

𝑉𝑠(𝑠)
=

𝐽𝑠+𝐵

(𝐽𝑠+𝐵)(𝐿𝑠+𝑅)+𝐾2
      (2.10) 

2.2 Rotary Encoder 

Rotary Encoder pada umumnya tersusun dari suatu piringan tipis yang 

memiliki lubang-lubang pada bagian lingkaran piringan. LED ditempatkan pada 

salah satu sisi piringan sehingga cahaya akan menuju ke piringan. Di sisi yang lain 

suatu photo-transistor untuk mendeteksi cahaya dari LED yang berseberangan. 

Piringan tipis tersebut dikopel dengan poros motor, atau divais berputar 

lainnya yang ingin kita ketahui posisinya, sehingga ketika divais berputar piringan 

juga akan ikut berputar. Apabila posisi piringan mengakibatkan cahaya dari LED 

dapat mencapai photo-transistor melalui lubang-lubang yang ada, maka photo-

transistor akan mengalami saturasi dan akan menghasilkan suatu pulsa gelombang 

persegi. Seperti ditunjukan pada Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Bagian Incremental encoder 

Incremental encoder terdiri dari dua track atau single track dan dua sensor 

yang disebut channel A dan B . Ketika poros berputar, deretan pulsa akan muncul 

di masing-masing channel pada frekuensi yang proporsional dengan kecepatan 

putar sedangkan hubungan fasa antara channel A dan B menghasilkan arah putaran. 

Dengan menghitung jumlah pulsa yang terjadi terhadap resolusi piringan maka 

putaran dapat diukur. Untuk mengetahui arah putaran, dengan mengetahui channel 



9 

 

mana yang leading terhadap channel satunya dapat kita tentukan arah putaran yang 

terjadi karena kedua channel tersebut akan selalu berbeda fasa seperempat putaran 

(quadrature signal) 

Seringkali terdapat output channel ketiga, disebut INDEX, yang 

menghasilkan satu pulsa per putaran berguna untuk menghitung jumlah putaran 

yang terjadi. 

 

Gambar 2.4 Sistem pembacaan rotary encoder 

Pada Gambar 2.4 menunjukan sistem pembacaan Pengukuran posisi dan 

kecepatan dengan menggunakan incremental rotary encoder dapat menggunakan 

berbagai macam metode. Metode tersebut berkaitan dari variabel-variabel yang 

terukur dari incremental encoder,seperti jumlah pulsa, periode pulsa, resolusi 

rotary encoder per putaran dan frekuensi pulsa. Berdasarkan dari variabel yang 

terukur tersebut pengukuran kecepatan dan posisi dari rotor dapat diukur dengan 3 

buah metode pungukuran, yakni Frequency Based Measurment (berdasarkan 

frequensi), Period Based Measurement (berdasarkan periode), dan Mixed Mode 

Frequency/Period (gabungan frekuensi dan periode). 

Kecepatan putar terhitung dari jumlah pulsa terbagi dengan resolusi 

incremental encoder, dengan persamaan sebagai berikut: 

 ω =
dθ

dt
≅

∆θ

Tsc
≅

2π∆N

Np. Tsc

[rad. s−1] → ω =
60. ∆N

Np. Tsc

[RPM] 
 

(2.11) 

Dimana (∆𝑁) adalah jumlah pulsa yang terhitung, (𝑁𝑝) adalah resolusi 

rotary per putaran, dan (𝑇𝑠𝑐) adalah periode sampling.  

Pada mode ini tingkat error dapat terjadi karena pengaruh (∆𝑁) pulsa 

terhitung pada periode sampling yang kecil. Tingkat error juga terpengaruh pada 
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(𝑁𝑝) resolusi rotary per putaran. Tingkat error kecepatan angular(∆𝜔) didapat dari 

persaman berikut dengan tingkat akurasi pengukuran 

 ∆𝝎 =
𝟐𝝅

𝑵𝒑. 𝑻𝒔𝒄

[𝒓𝒂𝒅. 𝒔−𝟏] → ∆𝝎 =
𝟔𝟎

𝑵𝒑. 𝑻𝒔𝒄
[𝑹𝑷𝑴] (2.12) 

 

 𝒆𝝎% =
𝟐𝝅

𝝎. 𝑵𝒑. 𝑻𝒔𝒄
. 𝟏𝟎𝟎 (2.13) 

2.3 Arduino Mega 2560 

Arduino Mega 2560 adalah papan pengembangan mikrokontroller yang 

berbasis Arduino dengan menggunakan chip ATmega 2560. Board ini memiliki pin 

I/O yang cukup banyak, sejumlah 54 buah digital I/O pin (15 pin diantaranya adalah 

PWM), 16 pin analog input, 4 pin UART (serial port hardware). Arduino Mega 

2560 dilengkapi dengan sebuah oscillator 16 Mhz, sebuah port USB, power jack 

DC, ICSP header, dan tombol reset. Board ini sudah sangat lengkap, sudah 

memiliki segala sesuatu yang di butuhkan untuk sebuah mikrokontroller. Dengan 

penggunaan yang cukup sederhana, anda tinggal menghubungkan power dari USB 

ke PC anda atau melalui adaptor AC/DC ke jack DC. 

 

Gambar 2.5  Arduino Mega 2560 

Berikut ini adalah spesifikasi Arduino Mega 2560 

Chip mikrokontroller   ATmega2560 

Tegangan Operasi   5v 

Tegangan Input   7v-12v 
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Tegangan Input (limit,via jack DC) 6v - 20v 

Digital I/O pin    54 buah, 6 dianyaranya menyediakan PWM 

Analog input Pin   16 buah 

Arus DC per pin I/O   20mA 

Arus DC pin 3.3V   50mA 

Memori Flash    256 KB 

SRAM     8 KB 

EEPROM    4 KB 

Clock Speed    16 Mhz 

Dimensi    101.5 mm x 53.4 mm 

Berat   37 g 

2.4 Identifikasi Sistem 

Identifikasi Sistem adalah suatu metode untuk menentukan pemodelan 

matematis dari sebuah sistem dinamis yang parameternya tidak diketahui dengan 

cara pengolahan data input dan output dari sebuah sistem yang umumnya di 

implementasikan dalam sistem kontrol. Dinamika model umumnya dapat diperoleh 

melalui teknik prinsip pertama baik penggunaan hukum fisika atau kimia. Namun, 

beberapa model bisa sangat kompleks dan jarang dapat langsung digunakan untuk 

desain sistem kontrol. Inilah sebabnya mengapa dalam situasi praktis tertentu, perlu 

menggunakan pendekatan sistem identifikasi untuk mendapatkan model dinamis 

sistem yang diteliti. 

Penelitian identifikasi sistem dimulai sekitar tahun 1960-an, di mana 

difokuskan pada pengembangan yang dibasiskan pada model desain kontrol. 

Desain ini berdasarkan terutama pada Bode, Nyquist dan Nichols grafik atau 

analisis step respon yang dikenal sebagai identifikasi non-parametrik. Sayangnya, 

teknik ini terbatas pada single input single output (SISO) sistem. Dengan 
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diperkenalkan representasi state space oleh Kalman pada tahun 1960, itu ditetapkan 

sebuah pendekatan untuk mengatasi persoalan. Deistler (2002) mengkaji sejarah 

identifikasi sistem dan analisis time series dalam statistik, ekonometrik dan 

komunitas time series. 

Dalam kerangka kesalahan prediksi, ada dua jenis metode identifikasi sistem 

yaitu metode parametrik dan non-parametrik.. Metode parametrik digambarkan 

oleh sejumlah parameter sedangkan metode non-parametrik ditandai dengan model 

yang dihasilkan seperti kurva atau fungsi yang belum tentu parameterized oleh 

vektor parameter berdimensi terhingga (Soderstrom dan Stoica, 1989). Contoh dari 

metode non-parametrik adalah identifikasi sistem frekuensi-domain. Sementara, 

frekuensi, korelasi dan analisis spektral juga dibahas dalam jenis identifikasi. 

Rincian dapat ditemukan di Soderstrom dan Stoica (1989). Di sisi lain, metode 

parametrik dapat diklasifikasikan menjadi non-rekursif  dan metode rekursif. 

2.4.1 Non Rekursif Estimasi Parameter 

Proses Identifikasi non rekursif terdiri dari estimasi parameter yang tidak 

diketahui dari dinamika sistem. Metode identifikasi berdasarkan algoritma least 

square telah direkomendasikan untuk proses identifikasi untuk kemudahan 

implementasi dalam real system. Untuk proses identifikasi linear, model discrete 

time untuk system motor DC bisa digunakan. Model discrete time  untuk sistem 

linier diberikan Persaman (2.14) atau juga dikenal auto regressive with exogenous 

input (ARX) model (Ljung, 1999)  

𝐴(𝑧−1)𝑦(𝑘) = 𝑧−𝑛𝑘𝐵(𝑧−1)𝑢(𝑘) + 𝑒(𝑘)    (2.14) 

Dimana 

𝐴(𝑧−1) = 1 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑎
𝑧−𝑛𝑎    (2.15) 

𝐴(𝑧−1) = 1 + 𝑎1𝑧−1 + 𝑎2𝑧−2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑎
𝑧−𝑛𝑎    (2.16) 

Dan simbol 𝑧−1 menunjukan operator pergeseran mundur, u(k) dan y(k) adalah 

sistem input dan output, sedangkan e(k) white noise dari sistem dengan nilai 0. 
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Parameter 𝑎𝑖 dan 𝑏𝑖 adalah koefisien nyata, 𝑛𝑎 adalah jumlah kutub, 𝑛𝑏 adalah 

jumlah parameter b 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 non rekursif sistem identifikasi 

 

Identifikasi sistem untuk non recursive  diperlukan dua set data untuk tujuan 

estimasi dan validasi. Dari data input-output yang tersedia, dapat dipisahkan 

menjadi dua set data, bukan memperoleh data dari dua percobaan yang berbeda. 

Tujuan utama dari metode ini adalah untuk mendapatkan model matematika dari 

sistem secara offline. Penekanannya adalah pada desain sinyal masukan yang tepat 

untuk mengamati output dari sistem yang diuji. Persamaan (2.14) dapat dimasukkan 

ke dalam bentuk regresi linier sebagai berikut seperti pada (2.17). 

𝑦(𝑘) = 𝜃𝑇(𝑘)𝜃(𝑘) + 𝑒(𝑘)      (2.17) 

Dimana 

𝜃(𝑘) = (−𝑦(𝑘 − 1), … , −𝑦(𝑘 − 𝑛𝑎), 𝑢(𝑘 − 𝑛𝑘), . . , 𝑢(𝑘 − 𝑛𝑏 − 𝑛𝑘 + 1))𝑇 

𝜃(𝑘) = (𝑎1, 𝑎2, … , 𝑎𝑛𝑎
, 𝑏1, 𝑏2, … , 𝑏𝑛𝑏

) 

 

 Metode least square (metode kesalahan prediksi) digunakan untuk 

mengestimasi parameter dari sistem, dilambangkan dengan 𝜃(𝑘), sehingga 

meminimalkan jumlah kuadrat dari residual 𝜀(𝑘). Parameter sistem 𝜃(𝑘) diperoleh 

dengan meminimalkan fungsi kerugian kuadrat seperti pada (2.18) dan (2.19).  
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𝐽 (𝜃) =  
1

2
∑[𝜀(𝑘)]2        (2.18) 

𝜀(𝑘) = 𝑦(𝑘) − ∅𝑇(𝑘)𝜃(𝑘)       (2.19) 

 

Dengan menetapkan 
𝑑𝐽

𝑑�̂�
= 0, fungsi kerugian dapat diminimalkan dan memberi 

(2.20) 

 

𝜃(𝑘) = [∅𝑇(𝑘)∅(𝑘)]−1∅𝑇(𝑘)𝑦(𝑘)      (2.20) 

 

2.4.2 Identifikasi Rekursif 

Teknik-teknik untuk menentukan model secara online disebut metode 

identifikasi rekursif dan algoritma biasanya disebut sebagai recursive parameter 

estimation, estimasi parameter adaptif, estimasi berurutan, dan algoritma online. 

Metode identifikasi rekursif adalah teknik identifikasi sistem yang mampu 

mengembangkan model yang didasarkan pada data real-time yang diperoleh dari 

sistem. Proses dalam menentukan struktur model dan parameter estimasi umumnya 

akan dilakukan pertama dengan teknik non-rekursif seperti yang digambarkan 

dalam Gambar 2.6. Dalam proses estimasi rekursif, mengukur data input-output 

secara rekursif sebagai data yang telah tersedia dan teknik ini bermanfaat untuk 

sistem yang bervariasi sehingga parameter dapat diperoleh secara real time. Selain 

itu, teknik ini tidak hanya digunakan dalam identifikasi sistem, tetapi juga banyak 

digunakan dalam strategi kontrol adaptif dan self-tuning. 

Metode identifikasi rekursif memiliki keunggulan dibandingkan dengan 

metode identifikasi non-rekursif. Model ini diperkirakan dapat diperoleh dengan 

sistem yang sedan berjalan dan ini memungkinkan pencarian dari parameter sistem 

yang sering bervariasi pada titik operasi yang berbeda. Dalam identifikasi non-

rekursif, sejumlah analisis pada set data yang berbeda harus diselesaikan untuk 

memastikan keandalan dan akurasi dari model yang diidentifikasi. Proses ini juga 

membutuhkan data set eksperimen dari sistem yang mungkin memakan waktu. 

Selain itu, data ingatan untuk proses estimasi harus dilakukan jika ada beberapa 

perubahan atau penggantian komponen dalam sistem. Untuk itu, identifikasi 

rekursif menghemat waktu dalam pengumpulan data dan perubahan dalam 
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komponen sistem dan struktur model sistem dapat diselesaikan untuk mengatasi 

kelemahan identifikasi non-rekursif. 

 

 

Gambar 2. 7 Struktur umum rekursif estimasi parameter 

Gambar diatas merupakan gambaran secara umum struktur system 

identification recursive, yang terdiri dari unknown system yang menerima sinyal 

masukan atau stimulus sinyal 𝑢(𝑡)dan menghasilkan sinyal output atau sinyal 

respon 𝑦(𝑡). Seperti data untuk input u (t) dan output y (t) yang tersedia pada setiap 

waktu pengambilan sampel, output ini diperkirakan sebagai and error antara output 

aktual, y (t) dan diperkirakan output, dihitung dan dikenal sebagai e (t) Kesalahan 

ini akan digunakan untuk memperkirakan vektor parameter untuk waktu sampling 

berikutnya. Model tanaman diperoleh pada setiap waktu sampling. Salah satu 

elemen kunci untuk menerapkan sistem ini adalah algoritma parameter adaptasi 

(PAA) yang mendorong parameter dari model prediksi disesuaikan dari data yang 

dikumpulkan dari sistem pada setiap saat sampling. Algoritma ini memiliki struktur 

rekursif dimana nilai baru dari parameter diperkirakan sama dengan nilai 

sebelumnya ditambah istilah koreksi yang akan tergantung pada pengukuran 

terbaru (Soderstrom dan Stoica, 1989; Ljung, 1999; Landau dan Zito, 2006). 
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2.4.3 Recursive Least Square 

Recursive least square (RLS) adalah teknik yang paling populer di estimasi 

parameter secara online. Ada metode lain dapat digunakan untuk meningkatkan 

menguntungkan RLS seperti rekursif variabel instrumental (RIV) yang sengaja 

diterapkan untuk sistem dengan Bias. Namun, untuk sistem tanpa pengaruh 

kebisingan, RLS masih dapat digunakan dan menghasilkan hasil yang cukup. 

Sejumlah peneliti telah melaporkan pelaksanaan algoritma RLS dalam aplikasi 

industri yang berbeda. Baru-baru ini, Saleem et al. (2009) memanfaatkan estimator 

RLS untuk sistem pneumatik dimana menghasilkan  performa terbaik yang 

diperoleh dengan  menggunakan satu langkah prediksi untuk model discrete time  

Dari literatur, terbukti bahwa RLS masih digunakan oleh para peneliti dalam 

mengestimasi parameter melalui pendekatan identifikasi sistem. Dengan demikian, 

algoritma RLS telah direkomendasikan untuk identifikasi secara online karena 

kelebihan seperti yang dinyatakan dalam Ljung dan Senang (1994). Karena 

algoritma RLS dapat memperbarui parameter di setiap waktu sampel, maka perlu 

untuk menentukan kesalahan seperti pada (2.21) dari (2.17) dan digunakan dengan 

matriks kovarians seperti pada (2.22) dan diperkirakan parameter dalam (2.23) . 

𝜀(𝑘) = 𝑦(𝑘) − 𝜑𝑇(𝑘)̂ (𝑘 − 1)   (2.21) 

𝑃(𝑘) =
1

𝜆
𝑃(𝑘 − 1) [𝐼𝑝 −

𝜑(𝑘)𝜑𝑇(𝑡)𝑃(𝑘−1)

𝜆+𝜑𝑇(𝑘)𝑃(𝑘−1)𝜑(𝑡)
]  (2.22) 

θ(𝑘) = 𝜃(𝑘 − 1) + 𝑃(𝑘)𝜑(𝑘)𝜀(𝑘)   (2.23) 

dimana 𝜃(𝑡) adalah estimasi parameter, 𝑃(𝑡) adalah covariance matrix, ‘p’adalah 

dimensi dari matrik identitas, 𝑝 = 𝑛𝑎 + 𝑛𝑏, dan 𝜆 adalah forgetting factor, 0 < 𝜆 ≤

1. 

2.4.4 Effect of Forgetting Factor 

Pemilihan 𝜆 dalam algoritma ini sangat penting dan sangat 

mempengaruhi hasil estimasi. Secara teoritis seseorang harus memiliki 𝜆 =1 untuk 

mendapatkan konvergensi dan ada data tidak akan terlewatkan. Oleh karena itu, jika 

parameter untuk di identifikasi adalah waktu bervariasi, 𝜆 harus mengambil nilai 
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kurang dari 1. lebih kecil nilainya, data yang lama lebih cepat dibuang. Di sisi lain, 

estimasi parameter perubahan cepat karena algoritma menjadi sangat sensitif. 

 

Gambar 2.8 Proses update algoritma rls 

 

2.5 Proportional Integral Derivative (PID) 

Dalam suatu sistem pengaturan konvensional terdapat beberapa macam 

aksi pengaturan, diantaranya yaitu aksi  pengaturan proporsional, aksi pengaturan 

integral dan aksi pengaturan derivative. Masing-masing aksi pengaturan ini 

mempunyai keunggulan-keunggulan tertentu, dimana aksi pengaturan proporsional 

mempunyai keunggulan risetime yang cepat, aksi pengaturan integral mempunyai 

keunggulan untuk memperkecil  error, dan aksi pengaturan derivative mempunyai 

keunggulan untuk memperkecil error  atau meredam  overshot/undershot. 

 

Tabel 2.1 Pengaruh PID pada waktu naik,overshoot, waktu turun dan kesalahan 

keadaan tunak 

Tanggapan  

Loop Tertutup 
Waktu Naik Overshoot 

Waktu 

Turun 

Kesalahan 

Keadaan 

Tunak 

Proporsional (Kp) Menurun Meningkat 
Perubahan 

Kecil 
Menurun 

Integral (Ki) Menurun Meningkat Meningkat Hilang 
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Derifative (Kd) 
Perubahan 

Kecil 
Menurun Menurun 

Perubahan 

Kecil 

Untuk itu agar kita dapat menghasilkan output dengan risetime yang 

tinggi dan error yang kecil kita dapat  menggabungkan ketiga aksi pengaturan ini 

menjadi aksi pengaturan PID, dan pada  sistem kendali yang  digunakan adalah 

sistem kendali PID digital.  

 

Gambar 2.9 Blok diagram pengaturan PID 

Pengaturan PID dimasukkan dalam sistem pengaturan pada saat diinginkan 

perbaikan tanggapan peralihan maupun tanggapan keadaan mantap. Pengaturan 

PID dapat meningkatkan kinerja dari sistem seperti rise time, overshoot, setting 

time dan error steady state. Peningkatan ini dilakukan dengan mengatur nilai dari 

parameter Kp, Ki dan Kp dari pengaturan PID, karena masing-masing komponen 

memiliki itu tujuan khusus sendiri. Pemodelan matematis dari PID controller: 

 𝑚𝑣(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝑑

𝑡

0

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
)  ( 2.24 ) 

Dengan: 

mv(t)= output dari pengontrol PID atau Manipulated Variable 

Kp  = konstanta Proportional 

Ti  = konstanta Integral 

Td  = konstanta Derivatif 

e(t)  = error (selisih antara set point dengan level aktual) 

Persamaan Pengontrol PID (2.25) dapat juga dituliskan sebagai : 

https://putraekapermana.files.wordpress.com/2013/11/pid-blok.png


19 

 

 𝑚𝑣(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑
𝑡

0

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
  (2.25) 

dengan : 

 𝐾𝑖 = 𝐾𝑝×
1

𝑇𝑖
𝑑𝑎𝑛 𝐾𝑑 = 𝐾𝑝×𝑇𝑑   (2.26) 

Pada penelitian ini penentuan nilai dari tiga parameter Kp, Ki, dan 

Kd menggunakan metode Ziegler Nichols tipe 1. Dalam metode ini digunakan 

sistem opened loop dimana sistem diberi input step sehingga respon opened loop 

terbentuk. Dari respon opened loop yang dihasilkan, parameter-parameter ZN tipe 

1 (L dan T) dapat didapatkan. Setelah parameter L dan T didapatkan, nilai kp, Ti, 

dan Td  bisa dicari dengan menggunakan rumus-rumus parameter PID untuk ZN 

tipe 1. 

Tabel 2.2 Parameter PID untuk ZN tipe 1 

Tipe Kontrol Kp Ti Td 

P 𝑇

𝐿
 

∞ 0 

PI 0.9
𝑇

𝐿
 

𝐿

0.3
 

0 

PID 1.2
𝑇

𝐿
 2L 0.5L 

2.6 Konsep SIstem Kontrol Optimal Menggunakan Metode Linear 

Quadratic Regulator (LQR) 

Sistem optimal adalah sistem yang mempunyai unjuk kerja terbaik (best 

performance) terhadap suatu acuan tertentu. Sistem kontrol optimal memerlukan 

adanya suatu kriteria optimasi yang dapat meminimumkan hasil pengukuran 

dengan deviasi perilaku sistem terhadap perilaku idealnya (Sumber: Frank L.Lewis, 

1996). 

Pengukuran tersebut dilakukan dengan menentukan indeks performansi, 

yang merupakan suatu fungsi dari suatu harga yang dapat dianggap menunjukkan 

seberapa besar kinerja sistem yang sesungguhnya sesuai dengan kinerja yang 

diinginkan. Indeks performansi merupakan tolak ukur suatu sistem kontrol optimal. 

Sistem akan optimal bila nilai indeks performansinya adalah minimum. 

𝐽 = ∫ 𝐿(𝑥, 𝑢, 𝑡)𝑑𝑡
𝑡𝑓

𝑡𝑖
 bila J minimum, maka system optimal (2.27) 
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Supaya sistem tersebut dapat dikontrol, maka perlu dibuat model 

matematis yang menghubungkan antar masukan (input) dan keluaran (output). Pada 

sistem kontrol optimal model yang banyak digunakan adalah persamaan keadaan. 

Representasi sistem dalam bentuk persamaan ruang keadaan bisa dilihat pada 

Gambar 2.6. Dalam persamaan keadaan persamaan diferensial berorde satu secara 

simultan, dan ditulis dalam notasi vektor matriks : 

[𝑋]′ = [𝐴][𝑋] + [𝐵][𝑈]  (2.28) 

[𝑌] = [𝐶][𝑋] + [𝐷][𝑈]                             (2.29) 

2.6.1 Teori Regulator Optimal 

Dalam beberapa proses, variabel yang dikontrol akan mengalami deviasi 

karena adanya gangguan. Regulator kontrol dirancang untuk melakukan 

kompensasi terhadap gangguan. 

Linear Quadratic Control merupakan salah satu metode dalam 

perancangan sistem kontrol optimal. Plant diasumsikan bersifat sistem linier, dalam 

bentuk persamaan keadaan, dan fungsi obyektif adalah fungsi kuadratik dari 

keadaan plant dan sinyal input kendali. Permasalahan dapat dirumuskan dan 

dipecahkan pada kawasan frekuensi menggunakan fungsi alih. 

Kelebihan penggunaan formula Linear Quadratic adalah pada 

kemudahan analisa dan pengimplementasiannya. Beberapa masalah yang biasa 

diselesaikan dengan metode ini adalah masalah minimisasi waktu, minimisasi 

bahan bakar, dan lain-lain. 

𝐽 = ∫ 𝑒2𝑑𝑡
∞

0
       (2.30) 

𝐽 =
1

2
∫ [𝑋𝑇𝑄𝑋 + 𝑈𝑇𝑅𝑈]𝑑𝑡

∞

0
     (2.31) 

Q = matriks simetris, semi definit positif, real (Q > 0) 

R = matrik simetris, definit positif, real (R > 0) 

Permasalahannya adalah bagaimana meminimumkan suatu cost function 

J. Hal ini dikenal dengan permasalahan optimasi sistem dengan metode Linear 

Quadratic Regulator (LQR). Jika sistem tersebut skalar, maka cost function menjadi 

Persamann (2.32). 

𝐽 =
1

2
∫ [𝑋𝑇𝑄𝑋 + 𝑈𝑇𝑅𝑈]𝑑𝑡

∞

0
     (2.32) 
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J merupakan representasi dari jumlah energi dan sinyal kontrol. 

2.6.2 Linear Quadratic Regulator (LQR) 

Metode optimasi dengan linear quadratic regulator (LQR) adalah 

dengan menentukan sinyal masukan yang akan memindahkan suatu state sistem 

linier dari kondisi awal x(t0) menuju ke suatu kondisi akhir x(t) yang 

meminimumkan suatu indeks unjuk kerja performansi kuadratis. Cost functional 

yang dimaksud adalah waktu integral dari bentuk kuadratis pada vektor keadaan 

(state) x dan vektor masukan u seperti pada persamaan :  

𝑋𝑇𝑄𝑋 + 𝑈𝑇𝑅𝑈 dimana Q adalah matriks semi definit positif dan R adalah matriks 

definit positif. Dengan dasar seperti diatas, variasi parameter dari masalah 

perancangan linear quadratic regulator daapt ditentukan, juga untuk kondisi akhir, 

yang mungkin dapat berpengaruh pada cost function. 

Prinsip penggunaan metode LQR adalah memperoleh sinyal kendali 

optimal dari umpan balik keadaan (state feedback) 𝒖 =  −[𝒌]. [𝒙]. Matrik umpan 

balik k diperoleh dengan memecahkan persamaan Riccati. Salah satu kendala 

penggunaan metode LQR adalah pemecahan persamaan Riccati yang tidak mudah 

jika diselesaikan secara manual, karenaya dibutuhkan bantuan komputer, dalam hal 

ini dengan paket program Matlab. 

2.6.3 Controller Algebraic Ricatti Equations (CARE) 

Untuk sistem linier, time-invariant, dapat diturunkan persamaan Aljabar 

Riccati untuk mencari solusi optimal sebagai berikut : 

𝐽 =
1

2
∫ [𝑒𝑇𝑄𝑋 + 𝑈𝑡𝑅𝑈]𝑑𝑡

∞

0
     (2.33) 

𝐻 = (𝑥, 𝜆, 𝑡) =
1

2
(𝑥𝑇𝑄𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢) + 𝜆𝑇𝑓(𝑥, 𝑢, 𝜆, 𝑡)  (2.34) 

𝐻(𝑥, 𝜆, 𝑡) =
1

2
(𝑥𝑇𝑄𝑥 + 𝑢𝑇𝑅𝑢) + 𝜆𝑇(𝐴𝑥 + 𝐵𝑢)   (2.35) 

Kondisi optimal : 
𝜕𝐻

𝜕𝑈
= 0      (2.36) 

Persamaan state : �̇� =
𝜕𝐻

𝜕𝜆
      (2.37) 

Persamaan costate :−�̇� =
𝜕𝐻

𝜕𝑥
     (2.38) 
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Dengan menggunakan aturan diferensiasi matriks dan vector, persamaan 

berikut menjadi ; 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢       (2.39) 

�̇� = 𝑄𝑥 + 𝐴𝑇𝜆       (2.40) 

𝑢∗ =  −𝑅−1𝐵𝑇𝜆 dengan 𝑢∗ merupakan vektor kontrol optimal. 

Sepasang persamaan differensial diatas membentuk dua nilai syarat batas 

karena pencampuran syarat batas tersebut, maka persamaan tersebut untuk 

diselesaikan secara numerik. Dengan mensubstitusikan persamaan kontrol optimal 

ke dalam persamaan state, kita dapatkan : 

[𝑥′

𝑦′] = [ 𝐴
−𝑄

−𝐵𝑅−1

−𝐴𝑇 ] [𝑋
𝜆

] = 𝐻[𝑥
𝜆
]     (2.41) 

𝐻 disebut matriks Hamiltonian dan sangat berperan penting dalam teori 

LQR. Dengan menggunakan substitusi 𝜆 = 𝑃𝑥, kemudian dilakukan diferensiasi 

pada kedua ruas diperoleh : 

𝑑𝜆

𝑑𝑡
=

𝑑𝑃

𝑑𝑡
𝑥 + 𝑃

𝑑𝑥

𝑑𝑡
=

𝑑𝑃

𝑑𝑡
𝑥 + 𝑃𝐴𝑥 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃𝑥 = −𝑄𝑥 − 𝐴𝑇𝑃𝑥  (2.42) 

 

Persamaan (2-24) harus dapat memenihi semua nilai 𝑥. Syarat cukup untuk konrol 

optimal matriks 𝑃 harus memenuhi : 

𝑑𝑃

𝑑𝑡
= 𝐴𝑇𝑃 + 𝑃𝐴 + 𝑄 − 𝑃𝐵𝑅−1𝐵𝑇𝑃 = 0     (2.43) 

Persamaan diatas dikenal sebagai Persamaan Riccati (Riccati Equation). 

Persamaam Riccati merupakan persamaan differensial orde pertama yang bersifat 

non linier. Formulasi dan solusi masalah LQR pada waktu berhingga (finite), 

dengan nilai umpan balik keadaan. 

𝑢(𝑡) = −[𝑘]. 𝑥(𝑡)       (2.44) 

𝑘(𝑡) = 𝑅−1𝐵𝑇𝑃       (2.45) 

dengan syarat matriks A dan B, controllable dan observable. 
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Gambar 2.10 Blok diagram kontrol optimal 

2.7 Point to Point Trajectory 

Point to point trajectory adalah sinyal input yang banyak digunakan dalam 

pengaturan berbasis tracking pada sistem motor DC Gambar 2.12. Sinyal input ini 

digunakan untuk mengetahui performa dari desain pengaturan yang dirancang 

ketika melalui berbagai macam set point yang ditetapkan dalam periode dan 

amplitudo yang hampir sama. Sebuah lintasan point to point terdiri dari nilai-nilai 

maksimum dari kecepatan yang diinginkan dan percepatan di bawah kemampuan 

sistem motor DC . Dalam perancangan sinyal input ini saya menggunakan signal 

builder yang berada di fitur simulink matlab. 

 
 

Gambar 2.11 Sinyal Point to Point Trajectory 

2.8 Tanggapan-tanggapan Sistem 

Tanggapan sistem atau respon sistem adalah metode untuk mengamati 

perubahan perilaku output terhadap perubahan sinyal input. Respon digunakan 



24 

 

untuk menganalisa  karakteristik sistem. Berdasarkan sinyal input, respon sistem 

diklasifikasi menjadi : 

Tabel 2.3 Klasifikasi respon sistem  

Time response Frequency response 

Transient response 

Steady state response 

Magnitude response 

Phase response 

2.8.1 Respon  Waktu  (Time  Respons) 

Karakteristik Respon  Waktu  (Time  Respons),  adalah karakteristik respon 

yang didasarkan pada respon output sistem terhadap waktu. Respon waktu dapat 

dibagi atas dua, yaitu: 

a. Respon Peralihan (transient response) 

Ketika  input  sebuah  sistem berubah  maka output  akan memerlukan waktu  

untuk berubah mengikuti sinyal input.  

Beberapa jenis spesifikasi respon transient  

- Rise Time (TR)     : Ukuran waktu yang di ukur mulai respon mulai t= 0 

s/d respon memotong sumbu steady state untuk pertama kali. 

- Overshoot (MP)   : Nilai  relatif  yang  menyatakan  perbandingan harga   

maksimum   respon   yang   melampaui harga steady state dibanding 

dengan nilai steady state. 

- Time Peak (TP)    : Ukuran waktu diukur mulai t = 0 s/d respon mencapai 

puncak yang pertama kali (paling besar). 

b. Respon   Steady   State 

Spesifikasi   Respon   Steady   State,   adalah   spesifikasi respon sistem 

yang diamati mulai saat respon masuk dalam keadaan steady state sampai waktu 

tak terbatas . Koefisien steady state error dapat dibagi atas: 

- Kp, Koefisien error posisi (static error) terhadap input unit step 

- Kv, Koefisien error kecepatan (velocity error) terhadap input ramp 

- Ka, Koefisien error percepatan (acceleration error) terhadap input 

parabolic 
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2.8.2 Sum of Squared Tracking Errors (SSTE) 

Penentuan nilai error pada suatu sistem dengan umpan balik output, dapat 

digunakan metode indeks tracking error seperti SSTE . SSTE digunakan untuk 

mengukur besarnya nilai error dari sistem terhadap perubahan nilai ketidakpastian 

dan gangguan eksternal. SSTE dapat digambarkan dengan pemodelan matematis 

berikut ini : 

 𝑆𝑆𝑇𝐸 = ∑(𝑥1𝑑(𝑡) − 𝑥1(𝑡))2/𝑁

𝑁

𝑡=0

 (2.46) 

Dengan, 𝑥1𝑑adalah sinyal referensi, 𝑥1adalah perpindahan dari aktuator, 

dan N adalah jumlah dari sample. 

  


