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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1    Motor DC 

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. Bentuk motor 

DC ditunjukan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Motor DC 

Gambar rangkaian ekuivalen armature motor DC dan  gerakan bebas rotor 

diperlihatkan sebagai berikut: 

 

Gambar 2.2 Rangkaian ekuivalen motor DC 

Dari Gambar 2.2 didapat persamaan sebagai berikut : 
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Dimana: 

�  : arus armature motor (A) 

�  : induktansi armature motor (mH) 

�  : resistansi armature motor (ohm) 
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� : tegangan input (V) 

���� : back emf 

�  : sudut posisi rotor (rad) 

�  : kecepatan putaran rotor (rad/s) 

�  : momen kelembaman rotor (kg.m2/s2) 

��  : koefisien torsi 

�  : konstanta redaman mekanik 

Bagian listrik dari dinamika motor DC jauh lebih cepat 

dari bagian mekanik dan oleh karena itu, induktansi motor 

sangat kecil. Dengan kata lain, dengan mempertimbangkan L << R dan ~ = nol, 

model motor DC berkurang dan dapat dinyatakan dalam state space (keadaan 

ruang) sebagai berikut : 

� = ��     (2.3) 

�� = �(�)�� + �(�)�    (2.4) 

Dimana, � = (��, ��)� = (�, �)�,               �(�) =
����������

��
 dan �(�) =

��

��
 . � menunjukkan tegangan input. Dan model persamaan motor DC dapat ditulis 

dalam bentuk transfer function menjadi : 

�(�� + �)�(�) = ��(�)    (2.5) 

(�� + �)�(�) = � �� �(�)       (2.6) 

Dengan menghilangkan i(s) kita mendapatkan persamaan open-loop transfer 

function suatu motor DC yang mana masukan adalah tegangan dan keluaran adalah 

kecepatan putar sebagai berikut: 

�

�
=

�

(����)(����)���          (2.7) 

Bentuk model state space dari motor DC adalah : 
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2.2    Arduino Mega2560 

Arduino Mega2560 adalah papan mikrokontroler berbasis Atmega2560. 

Arduino Mega2560 memiliki 54 digital pin input/output, dimana 6 pin digunakan 
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sebagai output PWM, 16 pin analog, 16 MHz resonator keramik, koneksi USB, jack 

catu daya eksternal, header ICSP, dan tombol reset. Ini semua berisi hal-hal yang 

diperlukan untuk mendukung mikrokontroler; sederhana saja, hanya dengan 

menghubungkannya ke komputer dengan kabel USB atau sumber tegangan dengan 

adaptor AC-DC dan atau baterai untuk memulai menggunakan papan arduino. 

 

Gambar 2. 3 Konfigurasi Ardunio Mega2560 

Pada Gambar 2.3 menunjukan secara detail konfigurasi dari PIN-PIN 

Arduino Mega2560. Arduino pada penelitian ini dipakai sebagai antar muka antara 

software MATLAB dengan plant motor DC yang akan dikontrol. 

2.3    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 sistem tersebut. 
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Gambar 2.4 Identifikasi Sistem 

Secara umum proses identifikasi sistem seperti pada Gambar 2.5 berikut. 

 

Gambar 2.5 Flowchart Identifikasi Sistem 

2.3.1 Pengambilan Data 

Proses identifikasi sistem memerlukan pengambilan data input-output. Data 

input-output diperlukan untuk proses identifikasi dari sebuah sistem, data ini 

biasanya berupa data dengan kawasan waktu dan frekuensi. 

 

2.3.2 Penelitian 

Penelitian dilakukan dalam dua langkah. Pada langkah pertama, penelitian 

pendahuluan seperti menentukan jenis respon yang digunakan dan langkah yang 

kedua dilakukan untuk mendapatkan pengetahuan dasar dengan karakteristik yang 

penting dari sebuah sistem. 

 

2.3.3 Pemilihan Struktur Pemodelan 

Pemilihan struktur pemodelan digunakan untuk menetukan pengaturan poin 

dimana estimasi model dilakukan. Dalam sistem identification toolbox struktur 

pemodelan yang paling umum digunakan adalah : 

Data 

Penelitian 

Pemilihan Struktur 

Permodelan  

Estimasi Model 

Validasi Model 

Desain Pengaturan 
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�(�)�(�) =
�(�)

�(�)
�(� ��) +

�(�)

�(�)
�(�)  (2.9) 

Dimana y dan u adalah pernyataan input dan output, e nois dengan nilai rata-

rata 0 dan A,B,C,D,F adalah operator pergeseran mundur, dengan : 

�(�) = ����� + ����� + + ������� 

�(�) = ����� + ����� + + ������� 

�(�) = ����� + ����� + + �������      (2.10) 

�(�) = ����� + ����� + + ������� 

�(�) = ����� + ����� + + ������� 

Pada penelitian ini jenis pemodelan polinomial yang digunakan adalah 

pemodelan ARX 221, dengan persamaan matematis sebagai berikut 

�(�)�(�) = �(�)�(�)(� ��) + �(�)           (2.11) 

Dari data A dan B dapat diubah dalam bentuk transfer function diskrit dengan 

persamaan matematis: 

H��� =
�(�)

�(�)
    (2.12) 

 

2.3.4 Estimasi Model 

Estimasi model adalah prosedur mencocokkan model dengan struktur model 

tertentu. Struktur model disini seperti model linier dan model dengan struktur 

parameter tertentu misalnya, model fisika, model ARX. Selain model linier 

parametrik, model linier dapat terdiri juga berasal dari fungsi pembobotan atau 

fungsi transfer dalam bentuk respon frekuensi. Estimasi bertujuan untuk 

memperoleh model parameter tertentu dan untuk memperkirakan hubungan input-

output dalam bentuk transfer function (TF). 

Nilai ketepatan atau best fit diperoleh dari perbandingan data validasi output 

dan respon output dari pemodelan dengan rumusan sebagai berikut: 

��� = �1
||����||

||������(�)||
�   (2.13) 

Dimana: 

�  = data validasi output 

��  = respon output dari sistem 
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2.3.5 Validasi Model 

Validasi model setelah memperoleh estimasi pemodelan dengan parameter 

tertentu, selanjutnya data divalidasi dalam berbagai cara. Dalam hal ini 

menggunakan model validity criterion, Pole-Zero plot, Bode Diagram, Residual 

Analysis dan simulasi. Sesuai dengan proses identifikasi standar, semua ini 

digunakan untuk memperoleh hasil pemodelan yang akurat. 

 

2.4    Kontrol Proportional Integral Derivative (PID) 

Kontrol PID adalah sistem pengaturan konvensional yang banyak dipakai 

dalam aplikasi pengontrolan. PID adalah suatu sistem pengaturan untuk 

menentukan presisi suatu sistem dengan karakteristik adanya umpan balik pada 

sistem tersebut. Kontrol akan memberi aksi kepada plant berdasarkan besar error 

yang diperoleh. 

Kontrol PID sendiri terdiri dari tiga parameter pengaturan yaitu kontrol P 

(Proportional), D (Derivative), I (Integral). Kontrol proportional memberi 

pengaruh langsung pada error. Semakin besar error, maka semakin besar sinyal 

kendali yang dihasilkan oleh kontroler. Adapun persamaan dari kontrol 

proportional seperti pada persamaan (2.14). 

��(�) = ���(�)     (2.14) 

Dimana, �� adalah konstanta proportional dan �(�) adalah nilai error. Nilai 

error didapat dari nilai setpoint dikurangi nilai output dari pada sistem. Kontrol 

Integral memiliki karakteristik mengurangi waktu naik, menambah overshoot 

(lewatan maksimum) dan watu turun, serta menghilangkan steady state error 

(kesalahan keadaan tunak). Persamaan dari kontrol Integral seperti pada persamaan 

(2.15). 

��(�) = �� ∫ �(�)�(�)
�

�
        (2.15) 

Dimana �� adalah konstanta integral. Kontrol Derivative akan memberikan 

efek meningkatkan stabilitas sistem, mengurangi overshoot dan meningkatkan 

steady state error. Persamaan dari kontrol Derivative seperti pada persamaan 

(2.16). 

��(�) = ��
��(�)

��
    (2.16) 
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Dimana �� adalah konstanta derivative. Agar kita mendapat hasil output 

dengan waktu naik yang tinggi dan error yang kecil, maka dapat digunakan 

gabungan dari kontrol Proportional, Derivative, dan Integral menjadi kontrol PID. 

Persamaan dari kontrol PID seperti pada persamaan (2.17). 

����(�) = ��(�) + ��(�) + ��(�)   (2.17) 

 

 

Gambar 2.6 Kendali PID 

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 

Deritative 

(Kd) 

Perubahan 

Kecil 
Menurun Menurun 

Perubahan 

Kecil 

Perhitungan PID dapat menggunakan teknik Ziegler-Nichols. Metode 

Ziegler-Nichols mempunyai 2 metode. Metode pertama yaitu dilakukan dengan 

memberi input step pada sistem dan hasilnya sistem harus mempunyai step 

response (respon terhadap step) berbentuk kurva S. Metode kedua yaitu untuk 

sistem yang mugkin mempunyai step response berosilasi terus menerus. 

Pada Gambar 2.6 menujukan kendali PID , pada metode pertama Zieger- 

Nichols yang pertama kali dicari adalah menentukan  nilai  dari proportional gain 

(Kp), integral time (Ti=1/Ki),dan derivative time (Td=Kd) berdasarkan  

karakteristik  respon  transient  dari  plant.  
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Gambar 2.7 Respon Unit Step Pada Plant 

Pada Gambar 2.7 menunjukan plant (sinyal) yang didapat harus berbentuk 

kurva s. Setelah mendapatkan nilai – nilai Kp, Ti dan Td dapat menghitung kontrol 

PID dengan Metode Pertama Ziegler-Nichols. 

 

2.5    Logika Fuzzy 

Logika fuzzy adalah suatu proses pengambilan keputusan berbasis aturan 

yang bertujuan untuk memecahkan masalah, dimana sistem tersebut sulit untuk 

dimodelkan atau terdapat ketidakjelasan yang banyak. Logika fuzzy menggunakan 

pendefinisian aturan untuk mengendalikan sistem fuzzy berdasarkan nilai saat ini 

dari variabel input. Fuzzy systems terdiri dari beberapa bagian yaitu, Fuzzification, 

Rule (liguistic variables, membership function), dan Defuzzification. Blok diagram 

kontrol fuzzy dapat terlihat pada Gambar 2.8. 

Fuzzification Defuzzification

Rule base

Inference 
engine

 

Gambar 2.8  Blok Diagram Kontrol Fuzzy 

Fuzzifikasi merupakan suatu proses untuk mengubah suatu masukan dari 

bentuk crisp (tegas) menjadi fuzzy yang biasanya disajikan dalam bentuk 

himpunan-himpunan fuzzy dengan suatu fungsi keanggotaannya masing-masing. 

Sebagai contoh, sebuah kontroller fuzzy mungkin mengasosiasikan pembacaan 

suhu dari termometer dengan istilah linguistik dingin, medium, dan panas untuk 
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suhu saat variabel linguistik. Tergantung pada keanggotaan fungsi untuk istilah 

linguistik, nilai suhu mungkin sesusai atau lebih dari persyaratan linguistik. 

Rules (aturan) merupakan acuan untuk menjelaskan hubungan antara 

variabel-variabel masukan dan keluaran yang mana variabel yang diproses dan 

yang dihasilkan berbentuk fuzzy. Untuk menjelaskan antara masukan dan keluaran 

biasanya menggunakan “IF-THEN”. 

Linguistic Variables adalah variabel yang bernilai kata/kalimat, bukan angka. 

Sebagai alasan menggunakan kata/kalimat dari pada angka karena linguistik kurang 

spesifik dengan angka, namun informasi yang disampaikan lebih informatif. 

Linguistic Variables merupakan konsep penting dalam logika fuzzy. 

Membership function adalah fungsi numerik yang sesuai dengan linguistik 

hal. Sebuah membership function merupakan derajat keanggotaan variabel 

linguistik. Derajat keanggotaan kontinyu antara 0 dan 1, dimana 0 adalah sama 

dengan keanggotaan 0% dan 1 adalah sama dengan keanggotaan 100%. Sebagai 

contoh, linguistik variabel saat ini suhu mungkin memiliki keanggotaan penuh (1) 

dalam jangka linguistik panas pada 100 derajat, ada keanggotaan (0) dalam jangka 

bahwa pada 75 derajat atau kurang, dan keanggotaan parsial pada semua suhu 

antara 75 dan 100 derajat. 

Bentuk dan macam membership antara lain, Λ-type (triangular shape), Π-

type (trapezoidal shape), singleton-type (vertical line shape), Sigmoid-type (wave 

shape), and Gaussian-type(bell shape) membership functions. 

 

Gambar 2.9 Standart Membership Function  

Defuzzifikasi merupakan kebalikan dari fuzzifikasi yaitu pemetaan dari 

himpunan fuzzy ke himpunan tegas. Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu 

himpunan fuzzy yang diperoleh darai komposis aturan-aturan fuzzy. Hasil dari 

defuzzifikasi merupakan output dari sistem kendali logika fuzzy. 
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2.6    Adaptif Fuzzy PID (AFPID) 

Adaptif fuzzy PID adalah suatu teknik kontrol kombinasi antara kontrol fuzzy 

dan kontrol PID. Pada kontrol adaptif fuzzy PID ini parameter Kp, Ki dan Kd pada 

kontrol PID diatur menggunakan kontrol fuzzy. Dengan demikian parameter dari 

kontrol PID dapat beradaptasi dengan kondisi plant yang dapat berubah-ubah. 

Pengaturan parameter PID dengan  fuzzy ini diharapkan dapat lebih akurat dalam 

memberi sinyal kontrol kepada plant agar plant dapat mecapai titik setpoint dan 

titik stabil dengan lebih baik. Struktur dari adaptif fuzzy PID dapat dilihat pada 

Gambar 2.10. 

 

Gambar 2.10 Blok kontrol Adaptif Fuzzy PID 

��
� =

����� ���

�� ������ ���
    (2.18) 

�′� =
����� ���

�� ������ ���
    (2.19) 

�′� =
����� ���

�� ������ ���
    (2.20) 

Persamaan (2.18), (2.19), dan (2.20) menunjukkan bagaimana pengaturan 

pembaharuan parameter kontrol PID pada kontrol AFPID. Dengan pembaharuan 

parameter tersebut diharapkan dapat membuat sistem kontrol AFPID lebih kokoh 

dan handal dalam mengontrol suatu sistem.  

 

2.7    Disturbance Observer (DOb) 

DOb merupakan metode yang banyak digunakan untuk meredam gangguan 

yang terjadi pada sistem. DOb secara umum terdiri dari low-pass filter �(�) dan 

model nominal dari plant. Model nominal plant didapat dari proses pemodelan 

plant yang sebelumnya telah dilakukan. DOb membuat perilaku sistem antara 

sinyal kontrol dan sinyal output dari plant tidak terganggu terhadap gangguan. Blok 

perancangan DOb tampak pada Gambar 2.14. 
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Gambar 2.11 Blok Disturbance Observer 

Dari Gambar 2.11 diketahui, u : sinyal kontrol, d : gangguan , dan y adalah 

sinyal output. Sedangkan �� adalah sinyal hasil estimasi dari DOb. Sinyal kontrol 

diberikan dari kontrol lup eksternal, �(�) adalah low-pass filter dan ���� adalah 

invers nominal plant. Idelanya, DOb akan melemahkan gangguan pada frekuensi 

rendah dan membuat output plant yang dikontrol oleh loop eksternal mendekati 

nilai setpoint yang diberikan. 

Kemampuan tersebut dapat ditunjukkan dengan memperhatikan fungsi alih-

fungsi alih berikut : 

��� =
��(�)���

��(�)

��
��(�)����(�)���

��(�)��(�)
     (2.21) 

��� =
��(�)��

��(�)(���(�))

��
��(�)����(�)���

��(�)��(�)
     (2.22) 

Dari persamaan (2.21) dan (2.22) dapat dilihat bahwa desain DOb untuk 

menentukan performa penolakan gangguan tergantung dari filter Q. Perilaku dari 

fungsi alih di atas ketika nilai filter Q mendekati 1 pada frekuensi rendah akan 

menunjukkan efek DOb pada sistem sebagai berikut: 

 ���(�) ≈ ��
��(�), ini berarti dinamika sistem dari u ke y akan sama 

dengan invers model nominal. 

 ���(�) ≈ 0, ini menunjukkan bahwa pada frekuensi rendah gangguan 

akan diredam. 

Filter yang dipakai dapat filter orde 1 atau orde lebih dari 1. Sering dipilih 

orde untuk filter adalah orde 1. Pemilihan ini dikarenakan mampu menghemat 

waktu komputasi, dengan persamaan filter seperti terlihat pada persamaan (2.23). 
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�(�) =
�

����
        (2.23) 

Dimana, T adalah Time Constant. Kemampuan DOb dalam meredam 

gangguan akan ditentukan dari nilai T, semakin kecil nilai T maka semakin sensitif 

terhadap gangguan. Pada implementasi nilai T akan diatur sedemikian rupa sampai 

mendapat hasil yang maksimal. 

 

2.8    Tinjauan Penelitian Sebelumnya 

Sebagai referensi pada penelitian ini digunakan sumber-sumber referensi baik 

dari jurnal dan buku teks. Penelitian tentang pengaturan pada motor DC sudah 

banyak dilakukan dengan berbagai teknik kontrol yang digunakan. Penelitian yang 

dilakukan oleh (Hasanjani dkk, 2014) yang membahas tentang kontrol kecepatan 

motor DC dengan metode kontrol self-tunning fuzzy PID. Penelitian lain yang 

membahas tentang pengaturan kecepatan motor DC juga di angkat oleh 

(Chintamaneni dkk, 2011) yang menggunakan teknik kontrol mode luncur (Sliding 

Mode Control). 

Adapun teknik kontrol pada penelitian ini seperti pada rumusan masalah yang 

terdapat pada bab sebelumnya. Penggunaan teknik kontrol tersebut tak lepas dari 

literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Literatur yang 

menjadi referensi dalam penelitian ini antara lain, penelitian yang telah dilakukan 

oleh (Hasanjani dkk, 2014) dan (Zulfatman dan Rahmat, 2009) dengan teknik 

kontrol self-tunning fuzzy PID, (Cai dan Wang, 2013) yang mengangkat teknik 

kontrol hybrid fuzzy-PI. 

Sebagai literatur metode DOb pada penelitian ini juga terdapat beberapa 

penelitian yang telah dilakukan. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Cai dan 

Wang, 2013), pada penelitiannya metode DOb dikombinasikan dengan metode 

kontrol hybrid fuzzy-PI pada Permanent Magnet Synchronous Linear Motor 

(PMSLM). Penelitian yang dilakukan oleh (Fathoni dkk, 2009), mengankat metode 

DOb sebagai pengaturan kontur pada simulator mesin freis. 


