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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Motor Direct Current (DC) merupakan aktuator yang banyak digunakan 

dalam dunia industri. Kelebihan dari motor DC diantaranya berbiaya rendah, 

kehandalan yang tinggi, memiliki kontrol sederhana dari kecepatan dan posisi 

(Hasanjani dkk, 2014). Jenis pengaturan motor DC umumnya digunakan untuk 

pengaturan kecepatan, dengan mengatur tegangan masukan pada motor DC. Untuk 

mengatur kecepatan motor DC, beragam teknik kontrol sudah dirancang oleh 

peneliti-peneliti sebelumnya.  

Teknik kontrol konvensional seperti kontrol Proportional Integral 

Derivative (PID) adalah diantara teknik kontrol yang banyak digunakan. Karena 

teknik kontrol PID mempunyai struktur yang sederhana dan parameter kontrolnya 

cukup mudah untuk ditentukan. Akan tetapi teknik kontrol PID mempunyai 

kelemahan dalam hal menjaga kestabilan sistem pada saat terjadi perubahan 

parameter pada sistem. Karena teknik kontrol PID mempunyai nilai parameter 

kontrol yang tetap. 

Oleh karena itu, diperlukan teknik kontrol yang dapat mengkompensasi 

perubahan parameter sistem. Teknik kontrol adaptif merupakan pilihan yang tepat 

diantara beragam teknik kontrol, untuk pengaturan sistem dengan permasalahan di 

atas. Karena teknik kontrol adaptif mempunyai nilai parameter kontrol yang dapat 

berubah sesuai dengan perilaku sistem. Teknik kontrol PID dapat dijadikan adaptif 

parameter kontrolnya yaitu dengan mengkombinasikan teknik kontrol PID dengan 

metode fuzzy. Metode fuzzy digunakan untuk mengatur parameter kontrol PID 

terhadap perubahan parameter sistem (Prasetyowati R, 2013). Kombinasi tersebut 

biasa disebut teknik kontrol Adaptif Fuzzy PID (AFPID). 

Akan tetapi teknik kontrol AFPID hanya mampu mengkompensasi 

perubahan parameter sistem. Sedangkan terhadap adanya gangguan pada sistem, 

teknik kontrol AFPID kurang mampu mengkompensasi. Oleh karena itu, perlu 

adanya metode untuk penanganan gangguan agar sistem lebih stabil. Metode yang 
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paling banyak digunakan dalam meredam gangguan adalah metode Disturbance 

Observer (DOb) (Fathoni dkk, 2009].  

Dari berbagai problematika tentang teknik pengaturan kecepatan motor DC 

dan berdasarkan referensi penelitian yang telah dilakukan. Pada penelitian ini 

mengusulkan penggunaan teknik kontrol AFPID yang dikombinasikan dengan 

DOb. Penggunaan dua metode tersebut diharapkan agar sistem dapat lebih stabil 

dan tahan terhadap adanya gangguan. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana memodelkan motor DC menggunakan teknik System 

Identification? 

2. Bagaimana merancang sistem pengaturan Adaptif Fuzzy PID untuk motor 

DC? 

3. Bagaimana merancang Disturbance Observer? 

4. Bagaimana merancang sistem pengaturan Adaptif Fuzzy PID berbasis 

Disturbance Observer untuk motor DC? 

5. Bagaimana mengimplementasikan sistem pengaturan Adaptif Fuzzy PID 

berbasis Disturbance Observer untuk motor DC? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah: 

1. Perancangan Disturbance Observer untuk motor DC hanya dilakukan 

secara offline. 

2. Range  kecepatan maksimal motor yang diatur adalah 500 - 1500 RPM. 

3. Data Aquisition menggunakan Arduino Mega 2560. 

 

1.4. Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Memodelkan motor DC menggunakan teknik System Identification. 
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2. Merancang sistem pengaturan Adaptif Fuzzy PID pada motor DC. 

3. Merancang Disturbance Observer. 

4. Merancang sistem pengaturan Adaptif Fuzzy PID berbasis Disturbance 

Observer pada motor DC. 

5. Mengimplementasikan sistem pengaturan Adaptif Fuzzy PID berbasis 

Disturbance Observer pada motor DC. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang 

lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan 

tentang tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang teori-teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat  dan uraian singkat tentang penelitian yang pernah dilakukan. 

BAB III PERENCANAAN DAN PEMBUATAN 

Berisi tentang penjelasan rangkaian dan pembuatan sistem yang akan 

dibuat. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang hasil pengujian alat dan analisa terhadap data yang 

diperoleh. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan 

saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 


