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BAB I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

 Pengendalian suhu yang akurat dalam oven tanpa keterlibatan operator 

bergantung sepenuhnya pada controller , yang menerima sensor suhu sebagai input dan 

memberikan output pada elemen kontrol. Sistem pemanas membutuhkan kontrol yang 

efektif agar tetap bekerja dengan cara yang paling aman, paling efisien dan paling 

murah. Aborisade dkk (2014) dalam penelitiannya telah membahas permasalahan 

tersebut dan mengidentifikasikan bahwa pemanasan dan pemantuan suhu dalam sebuah 

sistem plan kontrol pada oven memiliki karakteristik dalam hal non linieritas, nilai 

waktu tunda dan respon setpoint. Sehingga untuk mendapatkan respon sistem yang 

diinginkan dengan metode kontrol tunning PID cukup sulit untuk dilakukan karena 

pengaruh karakteristik non linieritas pada sistem tersebut. 

 Pada penelitiaan lain dengan sebuah sistem plan yang sama, oleh Jean Claude 

Mugisha, dkk (2015) mencoba menerapkan sebuah adaptif control yaitu fuzzy logic 

control lalu membandingkan hasilnya dengan PID control, didapatkan nilai overshoot 

yang lebih baik (0 % pada fuzzy logic dan 8.4 % pada PID) namun respon terhadap 

waktu pada  sistem yang dihasilkan lebih lambat (rise time = 110 min, settling time = 

140 min pada fuzzy logic dan rise time = 38 min, settling time = 120 min pada PID). 

Dari kedua hasil penelitian tersebut dengan perbaikan respon sistem perlu dilakukan 

untuk dapat meningkat efisiensi pemakaian energi dan dapat mengoptimalkan proses 

pemanasan bahan di industri yang ingin diproduksi untuk kedepannya. Perbaikan 

respon sistem tesebut dapat dimungkinkan dengan penerapan metode control SMC 

(Sliding Mode Control) sebagai kontrollenya. 

 Tabssum Rasul, dkk (2016) pada penelitiannya mendefinisikan bahwa Sliding 

Mode Control (SMC) adalah metode kontrol nonlinier yang kuat. Sangat cocok untuk 

sistem dinamis nonlinier kompleks yang bekerja dalam kondisi ketidakpastian seperti 

variasi parameter, ketidakpastian pemodelan dan gangguan eksternal. Sehingga dalam 

penerapannya untuk pengaturan pada sebuah non linear chemical process didapatkan 

hasil respon yang baik dengan time rise = 0.06 s, time settling = 0.5 s, dan overshoot = 
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3.3 %. Pada penilitian yang lain oleh Long Chen, dkk. (2015) tentang peningkatan 

kinerja tracking speed pada motor BLDC dengan metode SMC dibandingkan dengan 

metode PID konvensional dihasilkan respon sistem yang lebih baik jika menggunnakan 

SMC dengan nilai respon lebih cepat, overshoot kecil,  dan memiliki ketahanan yang 

kuat. Selain itu perbandingan performa control antara SMC dengan adaptive control 

pernah dilakukan oleh Munadi, dkk (2016) dengan adaptive control yang dipakai 

adalah neural network control, yang diterapkan pada sebuah therapeutic pool model 

control system. Pada penelitiannya tesebut didapatkan bahwa performa SMC lebih baik 

dibandingkan dengan neural network control (time rise = 1.094 s, settling time = NaN, 

overshoot = 3.971 % pada neural network control dan time rise = 1.272 s, settling time 

= 1.988, overshoot = 0 % pada SMC). Dari beberapa perbandingan hasil penelitian 

terbaru yang dilakukan maka penulis ingin melakukan penulisan tugas akhir untuk 

memodelkan SMC yang dapat mengatur kestabilan suhu dan memperbaiki respon 

sistem pada sebuah oven guna meningkatkan efisiensi pemakaian energi dan dapat 

mengoptimalkan proses pemanasan bahan yang ingin diproduksi. Penulis akan 

mengangkat judul “Desain dan Simulasi Sistem Kontrol Suhu pada Sebuah Oven 

dengan Menggunakan  Metode Sliding Mode Control”. 

1.2 Rumusan Masalah  

 Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah : 

1. Bagaimana memodelkan sistem oven thermal control (OTC) ? 

2. Bagaimana mendesain sistem kontrol sliding mode control (SMC) untuk sistem 

OTC? 

3. Bagaimana memverifikisi sistem kontrol SMC pada model OTC dengan MATLAB 

R2016a?  

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah untuk : 

1. Menghasilkan model sistem oven thermal control (OTC) 

2. Menghasilkan desain sistem kontrol sliding mode control (SMC) untuk sistem OTC. 

3. Menghasilkan memverifikisi sistem kontrol SMC pada model OTC dengan 

MATLAB R2016a. 
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1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus maka diberikan 

batasan masalah sebagai berikut : 

1. Bentuk persamaan yang digunakan sama dengan persamaan yang digunakan pada

penelitian sebelumnya oleh Aborisade, D. O, dkk (2014).

2. Simulasi dan pemodelan dilakukan dengan MATLAB R2016a.


