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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan yang semakin pesat membuat 

begitu banyak kebutuhan manusia yang dapat dilakukan secara otomatis. Kontrol 

otomatis merupakan salah satu bagian penting di dalamnya. Kemajuan sistem 

kontrol otomatis memberikan banyak kemudahan dalam mencapai suatu performa 

terbaik dari suatu sistem. 

Sistem pendulum terbalik merupakan sistem yang populer dan banyak 

digunakan untuk menguji metode dan teori sistem kontrol. Sistem pendulum 

terbalik memiliki karakteristik sistem yang tidak stabil dan tidak linier. Konsep 

sederhana dari sistem pendulum terbalik adalah saat kita mencoba untuk 

menyeimbangkan sebuah tongkat menggunakan tangan, dimana posisi tangan akan 

selalu bergerak untuk memastikan tongkat tidak jatuh dan tetap dalam kondisi tegak 

berdiri. Akan tetapi, terdapat keterbatasan yang dimiliki oleh sistem pendulum 

terbalik jika dibandingkan saat mengendalikan stik menggunakan tangan adalah 

sistem pendulum terbalik hanya dapat bergerak dalam satu dimensi secara 

horizontal, berbeda dengan tangan yang dapat bergerak secara bebas ke berbagai 

arah (Mohd Syazwi H, 2013). 

Pendulum dalam keadaan stabil saat menggantung kebawah, namun pada 

pendulum terbalik pada dasarnya tidak stabil dan perlu untuk diseimbangkan. 

Dalam hal ini sistem memiliki satu masukan yaitu gaya yang diterapkan pada kereta 

dan dua keluaran yaitu posisi kereta dan sudut pendulum (Lenka N, 2011). 

Bukti bahwa sistem pendulum terbalik merupakan sistem yang tidak stabil 

dan tidak linier adalah bahkan dengan adanya gangguan kecil pada pendulum atau 

sedikit gaya yang diberikan kepada kereta dapat menyebabkan pendulum jatuh. Hal 

ini karena pengaruh gravitasi yang bekerja secara alami terhadap pendulum dan 

gaya gesek yang ditimbulkan dari gerakan kereta terhadap lintasan. Dibutuhkan 

kontoler untuk menjaga pendulum terbalik dalam keadaan tegak berdiri. Terdapat 

beberapa kontroler yang dapat digunakan untuk mengontrol sistem pendulum 
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terbalik ini seperti Proportional Integral Derivative (PID), Linear Quadratic 

Regulator (LQR), Linear Quadratic Gaussian (LQG) (Norhidayati, 2013). 

Kontroler ideal merupakan kontroler yang menjaga pendulum tetap dalam 

kondisi berdiri secara tegak lurus dengan perubahan pada sudut pendulum atau 

perubahan posisi kereta. Namun keterbatasan akan dikenakan berdasarkan 

paramater dari sistem. Oleh karena itu, mendesain kontroler yang mendekati ideal 

merupakan masalah desain yang menantang (Norhidayati, 2013). 

Salah satu hambatan saat menggunakan kontroler PID dan PD adalah bahwa 

kontroler tersebut tidak dapat mengontrol secara efektif semua variabel keadaan 

yang dimiliki sistem pendulum terbalik karena memiliki nilai order yang lebih 

rendah daripada sistem pendulum tersebut (Ragnar E, 2011). 

Ketika menggunakan kontroler LQR, diasumsikan semua sensor tersedia 

untuk mengukur parameter yang dibutuhkan pada sistem pendulum terbalik. 

Sedangkan pada praktiknya, asumsi tersebut tidaklah valid karena tidak semua 

vaiabel yang dibutuhkan dapat terukur. Dengan demikian, dibutuhkan observer 

yang dapat mengestimasi dengan akurat variabel states pada sistem pendulum 

terbalik (Ragnar E, 2011). 

LQG merupakan kombinasi antara kontrol LQR dan Kalman filter. Kalman 

filter dalam hal ini berfungsi sebagai observer untuk mengestimasi nilai variabel 

states yang tidak dapat diukur  pada sistem pendulum terbalik ini. Sedangkan 

kontrol LQR berfungsi sebagai stabilisasi sistem pendulum terbalik. Dengan 

mengimplementasikan kontroler LQG pada sistem pendulum terbalik dapat 

membuat sistem menjadi stabil dan linier. 

Pada tugas akhir ini, penulis akan membuat desain kontroler LQG yang akan 

diaplikasikan pada sistem pendulum terbalik. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat beberapa rumusan masalah 

dalam perancangan sistem pendulum terbalik ini, yaitu: 

 Bagaimana desain kontroler LQG pada sistem pendulum terbalik? 
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 Bagaimana pengaplikasian metode kontroler LQG pada sistem pendulum 

terbalik? 

 Bagaimana hasil pengujian performansi dari kontroler LQG dibandingkan 

dengan kontroler LQR pada sistem pendulum terbalik? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Terdapat batasan-batasan masalah yang penulis angkat ke tugas akhir ini: 

 Desain dan pengaplikasian model matematika pada sistem single pendulum. 

 Model sistem pendulum terbalik yang digunakan berdasarkan model penelitian 

oleh Netranjeeb Lenka pada jurnal Modeling and Controller Design for An 

Inverted Pendulum System. 

 Desain dari sistem dan kontroler menggunakan m-file pada software MATLAB 

2014a. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai adalah: 

 Mendesain kontroler LQG pada sistem pendulum terbalik. 

 Mengaplikasikan metode kontroler LQG pada sistem pendulum terbalik. 

 Menguji dan membandingkan performansi kontroler LQG dengan kontroler 

LQR pada sistem pendulum terbalik. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan laporan tugas akhir ini akan terdapat 5 bab yang terdiri dari: 

1. BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisikan tentang uraian singkat tentang latar belakang 

permasalahan, batasan masalah, tujuan penulisan tugas akhir dan sistematika 

penulisan tugas akhir. 
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2. BAB II: LANDASAN TEORI 

Pada bab II ini berisikan teori-teori yang mendasari dan mendukung tugas akhir 

ini, meliputi sistem pendulum terbalik secara umum, model matematika sistem 

pendulum terbalik, sistem kontrol optimal, sistem kontrol Linear Quadratic 

Gaussian dan Kalman filter. 

3. BAB III: PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab III ini berisikan penjelasan secara detail dan sistematis tentang 

perancangan sistem pada tugas akhir ini. 

4. BAB IV: ANALISA HASIL PERANCANGAN SISTEM 

Pada bab IV ini berisikan tentang analisa data dari hasil pengujian sistem yang 

telah diperoleh dari hasil rancangan sistem pada MATLAB. 

5. BAB V: PENUTUP 

Pada bab V ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisa pada tugas 

akhir serta saran-saran yang dapat membantu pengembangan dan 

penyempurnaan dari tugas akhir ini. 


