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BAB III 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM 

Pada bab ini menjelaskan tentang perancangan dan pembuatan sistem 

kontrol, baik secara software maupun hardware yang digunakan untuk mendukung 

keseluruhan sistem yang akan diuji. Hardware memiliki beberapa bagian yang 

saling terhubung dalam sistem, sedangkan software digunakan sebagai perantara 

antara komputer dan hardware. Pada sistem juga terdiri dari beberapa komponen 

pendukung yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

Prinsip kerja dari sistem ini adalah ref memberikan perintah ke software 

matlab yang akan mengirim data ke Arduino Mega 2560. Arduino Mega 2560 

sebagai penghubung ke driver motor DC agar motor DC dapat berputar. Rotary 

encoder digunakan sebagai sensor pembaca kecepatan motor dan mengirim data ke 

Arduino yang nantinya akan menampilkan respon dari plant. 

3.1 Perancangan Mekanik Test Rig 

Perancangan dan pembuatan mekanik tes rig memiliki spesifikasi seperti 

pada Gambar 3.2. 

1. Papan kayu 

2. Motor DC + rotary encoder 

3. Power suplay  

4. Arduino Mega 2560 

5. Driver motor 
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Gambar 3.2 Rancangan Mekanik Test Rig 

3.2 Perancangan Hardware 

Pada pembuatan modul pembelajaran sistem kontrol, diperlukan rangkaian 

pendukung hardware yang ditunjukan pada Gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Rangkaian Hardware Sistem 

Keterangan : 

 PIN 2 Arduino Mega 2560 dihubungkan ke PIN B Rotary Encoder 

 PIN 3 Arduino Mega 2560 dihubungkan ke PIN A Rotary Encoder 

 PIN 6 Arduino Mega 2560 dihubungkan ke PIN IN A Driver motor 

 PIN 7 Arduino Mega 2560 dihubungkan ke PIN IN B Driver motor 
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 PIN ~9 Arduino Mega 2560 dihubungkan ke PIN EN A Driver 

motor 

 PIN Out 1 Driver motor dihubungkan ke IN 1 Motor DC 

 PIN Out 2 Driver motor dihubungkan ke IN 2 Motor DC 

3.3 Pemodelan Motor DC 

Pemodelan sistem motor DC menjadi bagian utama pada sistem ini karena 

akan dikontrol menggunakan pengaturan LQR. Pemodelan ini dilakukan 

menggunakan system identification toolbox yang merupakan fitur dari software 

Matlab. Beberapa langkah yang dilakukan dalam pemodelan sistem adalah : 

3.3.1 Pengambilan Data 

Pengambilan data input dan output sebanyak 3058 data menggunakan 

bantuan Data Acquisition (DAQ). Waktu percobaan dilakukan selama 30 detik 

dengan time sampling 10ms.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Data Input Output 

3.3.2 Penelitian 

Pada data input-output yang dihasilkan dapat dianalisa bahwa data  tersebut 

bertipe time-variance dengan karakteristik berupa sinyal sinusoidal multi frekuensi. 
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3.3.3 Pemilihan Struktur Pemodelan 

Jenis struktur pemodelan yang dipakai dalam penelitian ini menggunakan 

pemodelan ARX 221. Sesuai dengan Persamaan (3.1) dan Persamaan (3.2) dengan 

model matematis sebagai berikut : 

 𝐴(𝑞)𝑦(𝑡) = 𝐵(𝑞)𝑢(𝑡 − 𝑛𝑘) + 𝑒(𝑡)   ( 3.1 ) 

Dimana : 

 
𝐴(𝑞) = 𝑎1𝑞−1 + 𝑎2𝑞−2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑎𝑞−𝑛𝑎 

   𝐵(𝑞) = 𝑎1𝑞−1 + 𝑎2𝑞−2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑎𝑞−𝑛𝑎  

( 3.2 ) 

Pemilihan struktur pemodelan ini berdasarkan nilai ketepatan (Best-Fit). 

 

Gambar 3.5 Pemilihan Struktur Pemodelan 

3.3.4 Estimasi dan Validasi 

Dari data yang dihasilkan, estimasi menggunakan pemodelan ARX, 

menghasilkan nilai ketepatan mencapai 93.81% dimana hal ini dibuktikan dari 

kurva validasi Gambar 3.6. 
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Gambar 3.6 Kurva Validasi 

Nilai ketepatan atau best fit sebesar 93.81% diperoleh dari perbandingan 

antara data validasi output dan respon output dari pemodelan, sesuai pada 

Persamaan 3.3. 

 𝑓𝑖𝑡 = [1 −
‖𝑦−�̂�‖

‖𝑦−𝑚𝑒𝑎𝑛(𝑦)‖
]    ( 3.3 ) 

Dengan: 

y = data validasi output 

�̂� = Respon output dari sistem (hasil pemodelan). 

Rumusan tersebut terdapat pada sistem identification toolbox pada menu 

model output, selain itu juga dapat menggunakan command window MATLAB 

dengan menggunakan perintah : 

>> compare(data,sys) 

Dengan: 

data = Data input output dari sistem 

sys = Hasil Pemodelan yang digunakan 

Dari identifikasi sistem juga diperoleh pemodelan dalam bentuk diskrit 

polinomial ARX 221 yaitu : 
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 A(z)y(t) = B(z)u(t) + e(t)     ( 3.4 ) 

 A(z) = 1 − 1.054𝑧−1 + 0.06491𝑧−2  ( 3.5 ) 

 B(z) = 0.118𝑧−1 − 0.03141𝑧−2     (3.6 ) 

Dari data yang diperoleh diatas kemudian diubah dalam bentuk transfer 

function diskrit sesuai dengan Persamaan 3.7 sehingga didapatkan nilai : 

 

H𝑎𝑟𝑥 =
𝐵(𝑧)

𝐴(𝑧)

=
0.0003821𝑧−1 − 0.0004912𝑧−2 + 0.0002178𝑧−3

1 − 1.964𝑧−1 + 1.258𝑧−2 − 0.2934𝑧−3
 

( 3.7 ) 

Selain beberapa hal diatas dari sistem identification toolbox juga didapatkan 

beberapa grafik diantaranya: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.7 Pole-Zero Plot 

Pole dan zero ini dalam bentuk z plant. Untuk bentuk z plant system 

dikatakan stabil apabila pole dan zero berada di sisi positif. Dari kurva di atas dapat 

dianalisa bahwa semua pole dan zero berada pada sisi positif, hal ini berarti model 

ini mempunyai stabilitas yang baik. Sedangkan dari kurva respon transien 

menunjukkan bahwa respon tergolong dalam critically damped response karena 
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sistem memiliki karakteristik waktu naik yang cukup lambat, tidak ada overshoot, 

dan kesalahan steady state yang kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Respon Transien Dari Pemodelan Motor DC 

3.4 Perancangan Online Identification Menggunakan Recursive Least 

Square (RLS) 

Perancangan metode RLS dilakukan dengan menetapkan parameter estimasi 

awal (𝜃) dengan nol, selanjutnya setiap penambahan data pengukuran akan 

dikonfirmasikan parameter estimasi baru dengan  penambahan faktor koreksi. 

Artinya parameter estimasi awal tidak harus benar, karena pada pengukuran 

masukan (u) dan keluaran (y) berikutnya akan digunakan untuk memperbaiki hasil 

parameter estimasi sebelumnya. Demikian seterusnya sampai data pengukuran 

terakhir. Perancangan ini bertujuan untuk mendapatkan parameter nilai a1, a2, b1, 

b2 secara real-time untuk dijadikan sebagai model matematis sistem. 
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Gambar 3.9 Blok Simulink RLS 

Nilai a1, a2, b1, b2 akan berubah-ubah dikarenakan sistem dalam keadaan 

realtime. Nilai tersebut akan digunakan sebagai nilai penyusun kontroler. 

3.5 Model Dinamis Motor DC 

Permodelan matematis dari sebuah sistem motor DC orde 2 sesuai dengan 

Persamaan (2.10) dapat dimodelkan dengan : 

 
�̇� = 𝐴(𝑥) + 𝐵𝑢 + 𝑑 

𝑦 = 𝐶𝑥 

( 3.8 ) 

Untuk memperoleh pemodelan motor DC sesuai dengan persamaan diatas 

dilakukan dalam dua tahap yaitu konversi kedalam bentuk transfer function 

continyu dan diubah ke dalam bentuk cannonical state-space. 
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3.5.1 Konversi Ke dalam Bentuk Transfer Function Kontinyu 

Konversi dalam perancangan ini dilakukan untuk mengolah data hasil 

pemodelan dari data diskrit kedalam bentuk data kontinyu agar sesuai dengan 

karakteristik sistem yang akan dibuat yaitu menggunakan sistem kontinyu. 

 

 

 

 

Gambar 3.10 Blok Simulink Loop Tertutup 

Hasil Persamaan (3.7) diubah menjadi transfer function kontinyu dengan 

mengunakan bantuan MATLAB dan didapatkan persamaan: 

 H𝑎𝑟𝑥 =
47.87𝑠+2830

𝑠2+291.5𝑠+330.6
    ( 3.9 ) 

Selanjutnya data transfer function kontinyu diatas akan diuji dulu 

menggunakan sistem loop tertutup dan sistem loop terbuka sebelum dilakukan 

langkah selanjutnya. 

3.5.2 Konversi Ke dalam Bentuk State Space 

Data dari Persamaan (3.9) kemudian diubah menjadi state space, karena 

plant yang dibutuhkan untuk perancangan sistem yang menggunakan pengaturan 

LQR ini berupa data state space. Diagram blok perancangan state space adalah : 

 

 

 

Gambar 3.11 Blok Simulink Loop Tertutup State Space 

Konversi ini dilakukan menggunakan rumus cannonical form sesuai 

pada pernyataan matematis (3.10) dan didapakan hasil sebagai berikut : 

a =  

            x1           x2          

   x1   1.0077  -0.0192 ( 3.10 ) 
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   x2       1           0            

 b =  

       u1 

   x1   1 

   x2   0 

c =  

           x1      x2      

   y1   0.0686  0.0093    

   d =  

       u1 

   y1   0     

Kemudian data hasil konversi ke dalam bentuk state space canonical 

form  state space dari sistem (3.10) dimasukkan kedalam Persamaan (3.11) : 

�̇� = [
1 0
0 1

] [
𝑥1

𝑥2
] + [

1
0

] [𝑢 + 𝑑]     ( 3.11 ) 

Dengan: 

𝑦 = 𝐶𝑥 = [𝑏0 𝑏1]𝑥       

3.6 Perancangan Pengaturan Proportional Integral Derivative (PID) 

Desain pengaturan PID dilakukan untuk penelitian pendahuluan mengenai 

perubahan respon sistem setelah diberikan sebuah pengaturan konvensional PID.   

 

 

 

 

Gambar 3.12 Blok Simulink PID  

Setting pengaturan PID menggunakan metode tuning ziegler nichols 1. 

Dalam metode ini digunakan sistem opened loop dimana sistem diberi input step 

sehingga respon opened loop terbentuk. Dari respon yang dihasilkan parameter ZN 

tipe 1 akan didapatkan. 
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Untuk menentukan parameter Kp, Ki, dan Kd kita harus menentukan 

parameter L dan T, parameter ini yang akan digunakan dalam penentuan nilai-nilai 

untuk PID. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.13 Proses desain penetuan parameter L dan T 

Pada Gambar 3.13 menunjukan proses desain penentuan parameter L dan T. 

Setelah parameter L dan T didapatkan, nilai-nilai Kp, Ti, dan Td bisa dicari dengan 

menggunakan rumus-rumus parameter PID untuk ZN tipe 1. Rumus pencarian nilai 

PID ditunjukan pada Tabel 3.1. 

 Tabel 3.1 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 

Dari hasil perhitungan nilai parameter PID menggunakan metode Ziegler 

Nichols didapatkan nilai optimal  Kp, Ki, dan Kd yang ditunjukan pada tabel 3.2. 
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Tabel 3.2 Perhitungan  PID Menggunakan metode tunning ZN 1 

Kp 2.377 

Ki 1.957 

Kd 0.3 

3.7 Perancangan Pengaturan Linear Quadratic Regulator 

Perancangan pengaturan Liniear Quadratic Regulator (LQR) bertujuan untuk 

mendapatkan sinyal pengendali 𝑢(𝑡) yang akan memindahkan suatu state sistem 

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

meminimumkan suatu indeks performansi kuadratik. Pemilihan matriks Q 

dilakukan secara coba-coba (trial and error)  dan untuk matriks R diberikan nilai 

1. 

 

 

 

 

Gambar 3.14 Blok Pengaturan LQR pada Motor DC  

3.7.1 Perancangan Regulator Optimal 

Dari permodelan yang telah dilakukan, fungsi alih sistem tanpa ada beban 

dinyatakan sebagai Persamaan 3.9. Kemudian fungsi alih diatas di konversi ke 

persamaan state space  menjadi Persamaan 3.10. 

Untuk pemilihan matriks Q dan R dilakukan dengan cara coba-coba (trial 

and error), dengan syarat  matriks Q adalah matriks simetris , semidefinite positif 

dan real (Q≥0). Matriks Q merupakan matriks berordo 2x2 yang di tulis sebagai 

persamaan (3.14). 

𝑄 =  [
𝑞 0
0 𝑞

]      ( 3.12) 
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Sedangkan untuk nilai R adalah matriks simetris, definit positif dan real (R 

> 0) matriks. Dalam penelitian ini nilai R di beri nilai 1 

𝑅 = [𝑟]     ( 3.13) 

Kemudian Menggunakan Persamaan Riccati (2.2) untuk mendapatkan nilai 

P, selanjutnya hasil perhitungan persamaan Riccati disubstitusikan ke Persamaan 

2.1. Berikut masing-masing nilai Q dan K seperti diperlihatkan pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.3 Perhitungan Nilai Q dan K 

Nilai Q Nilai K 

0.0002 2.0201    0.0046 

0.0003 2.0221    0.0067 

0.00038 2.0237    0.0082 

0.00039 2.0238    0.0083 

0.0004 2.0240    0.0085 

0.0005 2.0258    0.0103 

0.0007 2.0290    0.0135 

3.7.2 Penentuan Matriks Non Zero Set Point/tracking L 

Dalam penelitian ini dirancang sebuah sistem menggunakan non zero set 

point/tracking atau matriks L.  

𝐿 = [𝐶(𝐵𝐾 − 𝐴)−1𝐵]−1      ( 3.14 ) 

Dari Persamaan 3.14 didapat nilai matriks L untuk masing-masing nilai Q 

seperti diperlihatkan pada Tabel 3.3. 

Tabel 3.4 Hasil Perhitungan Matriks L 

Nilai Q K L 

0.0002 2.0201    0.0046 2.5641 

0.0003 2.0221    0.0067 2.7804 

0.00038 2.0237    0.0082 2.9421 

0.00038 2.0238    0.0083 2.9617 

0.0004 2.0240    0.0085 2.9811 
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0.0005 2.0258    0.0103 3.1691 

0.0007 2.0290    0.0135 3.5151 

3.8 Tahapan Pengujian 

Sebelum melaksanakan Pengujian terhadap perancangan-perancangan yang 

telah dibuat, terlebih dahulu diperlukan langkah-langkah awal supaya pengujian 

dapat dilakukan dengan menkonfigurasi hardware seperti pada Gambar 3.3 dan 

merancangan mekanik tes rig seperti pada Gambar 3.2.  

3.8.1 Pengujian Model Online dan Model Offline Secara Openloop dan 

Closeloop 

Hasil pengujian model motor DC dilakukan untuk mengetahui respon 

transien dan aspek-aspek transien seperti rise time, maximum overshoot, settling 

time dari pemodelan secara offline dan online ketika menggunakan sistem closeloop 

dan openloop. Pengujian juga dilakukan untuk mengetahui kestabilan sistem dari 

pemodelan secaran online ataupun offline Berikut gambar blok simulink model 

motor DC yang diuji pada loop terbuka dan loop tertutup. 

 

Gambar 3.15 Blok Simulink Loop Terbuka 

 

Gambar 3.16 Blok Simulink Loop Tertutup 
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3.8.2 Pengujian Model Online dan Model Offline Menggunakan Kontrol PID 

Hasil pengujian model motor DC dilakukan dengan menerapkan kontrol 

PID pada model secara online dan model secara offline yang bertujuan untuk 

mengetahui respon transien dari model ketika diberi kontrol PID. Ada beberapa 

aspek transien yang akan dilihat dari pengujian ini seperti rise time, maximum 

overshoot, settling time, dan sinyal kontrol. Parameter dari kontrol PID yakni 

parameter konstanta Kp, Ki, dan Kd sudah ditentukan besarnya pada Tabel 3.1 

diatas. Berikut blok simulink pengujian kontrol PID. 

 

 

 

Gambar 3.17 Blok Diagram Pengaturan PID 

3.8.3 Pengujian Model Online dan Model Offline Menggunakan Kontrol 

LQR 

Hasil pengujian model motor DC dilakukan dengan menerapkan kontrol 

LQR pada model secara online dan model secara offline yang bertujuan untuk 

mengetahui respon transien dari model ketika diberi kontrol LQR. Ada beberapa 

aspek transien yang akan dilihat dari pengujian ini seperti rise time, maximum 

overshoot, settling time, dan signal kontrol. Berikut blok simulink pengujian 

kontrol LQR.  

 

 

 

 

Gambar 3.18 Blok Diagram Pengaturan LQR 
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3.8.4 Pengujian Output Menggunakan Kontrol Linear Quadratic Regulator 

(LQR) dengan Variasi Q berbeda-beda Pada Motor DC 

Hasil pengujian ini bertujuan untuk mengetahui aspek dari respon transien 

ketika menggunakan pengaturan LQR dengan variasi Q yang berbeda. Selain itu 

pengujian dilakukan untuk mendapatkan nilai Q yang paling optimal sehingga 

mendapat respon yang paling baik. 

3.8.5 Pengujian Output Motor DC Menggunakan Kontrol Linear Quadratic 

Regulator (LQR) dan Proportional Integral Derivative (PID) Secara 

real-time 

Hasil pengujian ini dilakukan untuk membandingkan performa  kontrol 

LQR dan PID yang bertujuan untuk mengetahui perbandingan respon transien dari 

motor ketika diberi kontrol LQR dan PID. Ada beberapa aspek transien yang akan 

dilihat dari pengujian ini seperti rise time, maximum overshoot, settling time, dan 

signal kontrol serta error antara output keluaran dan masukan referensi. Berikut 

blok simulink pengujian kontrol LQR dan PID. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.19 Blok Diagram Pengaturan LQR dan PID 


