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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Motor DC merupakan salah satu jenis aktuator yang umum digunakan dalam bidang 

industri seperti robot, peralatan rumah tangga, mainan anak, dan lain-lain.. Sekalipun sudah 

memiliki kestabilan yang sudah cukup baik dalam hal kecepatan, namun dalam 

penggunaannya motor DC masih memiliki kelemahan dalam area respon transien dan 

kesalahan keadaan mantapnya, terutama jika terdapat gangguan dari luar sistem. Sehingga, 

performanya masih perlu ditingkatkan untuk aplikasinya yang membutuhkan kecepatan yang 

konstan dan berakurasi tinggi. Untuk mendapatkan kondisi tersebut diperlukan sebuah sistem 

kontrol yang tepat (Al Rawi dkk, 2013).  Untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan sistem 

kontrol yang baik dengan model yang sesuai, terlebih dengan adanya perubahan parameter 

sistem, dinamika yang tak termodelkan dan gangguan yang berubah-ubah. Oleh karena itu, 

berbagai macam sistem pemodelan dan kontrol dikembangkan. (Bofy Panji Prayudha, 2017) 

Ada banyak metode kontrol yang diaplikasikan pada pengaturan motor DC baik linier 

maupun non linier, para peneliti menggunakan teori kontrol non linier dikarenakan dapat 

mengkompensasi ketaklinieran dan ketaktentuan dari sebuah sistem (Zulfatman dan Rahmat, 

2009). Namun, teknik kontrol non linier yang selama ini dikembangkan hanya berdasarkan 

pemodelan secara offline, sehingga diperlukan pemodelan yang dapat berubah-ubah dan 

memiliki parameter yang ditentukan berdasarkan model. 

Linear Quadratic Regulator (LQR) adalah suatu metode optimasi untuk menentukan 

sinyal masukan yang akan membawa suatu sistem linier dari kondisi awal x(t0) 

ke suatu kondisi x(t) yang akan meminimumkan suatu indeks kinerja yaitu indeks 

performansi kuadratis. Kelebihan penggunaan formula linear quadratic adalah pada 

kemudahan analisa dan pengimplementasiannya. Beberapa masalah yang biasa diselesaikan 

dengan metode ini adalah masalah minimisasi waktu, minimisasi bahan bakar, 

dan lain-lain (Ahmad Fahmi, 2007). Pada desain Teknik kontrol optimal Linear Quadratic 

Regulator (LQR) untuk pengaturan kecepatan motor dc, optimasi indeks unjuk kerja 

dilakukan dengan mengatur nilai matriks Q, yang nantinya dapat menghasilkan matriks 

penguat umpan balik K dan matriks tracking L yang optimal untuk indeks unjuk kerja motor 

dc(Arief Basuki, 2007). 
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Perancangan desain kontrol memiliki banyak software yang dapat membantu 

mewujudkan desain yang ideal. Salah satunya adalah VBA.  Spreadsheet sudah menjadi alat 

komputasional populer sebagai platform yang kuat untuk melakukan perhitungan mekanik. 

Selain fungsi-fungsi built-in yang sangat banyak, kemampuan perencanaan, serta kegunaan 

lainnya, kesederhanaan pemrogramannya telah membuat spreadsheet perangkat yang atraktif 

dalam banyak area teknik dan sains. Selain itu, spreadsheet dilengkapi dengan bahasa makro 

yang memungkinkan penyertaan kode komputer standar. Dalam Excel, pengenalan bahasa 

Visual BASIC for Application (VBA) memiliki fleksibilitas bahasa pemrograman umum, dan 

oleh karena itu bisa saja memprogram algoritma numerik standar mana saja untuk 

menyelesaikan sistem persamaan dan persamaan diferensial biasa (Nourdine Aliane, 2007). 

VBA Excel secara numeric yang hasilnya mendekati perhitungan secara analitik. Oleh 

karena itu, dirancang sebuah program dengan menggunakan VBA Excel yang dapat 

menghitung nilai tegangan pada masing-masing komponen dengan metode numerik yang 

hasilnya akan dibandingkan dengan perhitungan secara analitik. Selain itu, hasil 

perhitungan tersebut dapat disajikan dalam bentuk grafik, sehingga mempermudah 

visualisasi (Latifah Nurul Qomariyatuzzamzami & Neny Kurniasih, 2010). 

Dengan demikian, penggunaan VBA pada Microsoft Excel diharapkan dapat membantu 

mewujudkan perancangan desain control LQR dengan ideal, dengan banyaknya kelebihan 

kegunaan VBA dalam tools, sampai pemrograman perhitungan algoritma numeric dalam 

analisa yang disajikan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Dari latar belakang masalah tersebut maka perumusan masalah dalam penelitian ini, 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana menggunakan visual basic for application (VBA) pada Microsoft Excel 

sebagai tools untuk sistem analisis dan desain kontrol LQR? 

2. Bagaimana mensimulasikan analisis dan desain kontrol LQR  pada NI MyRio-1900? 

1.3 TUJUAN 

Tujuan dari penelitian pengembangan sistem analisis dan desain kontrol LQR . 

1. Menggunakan visual basic for application (VBA) pada Microsoft Excel sebagai tools 

untuk sistem analisis dan desain kontrol LQR. 

2. Mensimulasikan sistem analisis dan desain kontrol LQR yang ideal pada NI Myrio . 
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1.4 BATASAN MASALAH 

Agar pembahasan pada tugas akhir ini fokus maka diperlukan batasan masalah yang 

ada, batasan masalah pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

1. Sistem Linier pada Linear Quadratic Regulator(LQR) menggunakan Orde dua.

2. mensimulasikan analisis dan desain sistem menggunakan software.

3. Motor  pada pengimplementasian desain LQR menggunakan Motor DC COPAL

LC38RM

1.5 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika dalam pembahasan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I : PANDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang ruang lingkup 

permasalahan, tujuan, metode, penelitian dan sistematika pembahasan tentang 

tugas akhir. 

BAB II : DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenan dengan pembuatan 

alat tersebut dan menjelaskan komponen-komponen yang dipakai. 

BAB III : PERENCANAAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan blok diagram 

perencanaannya. 

BAB IV : PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisi tentang pengujian dan analisa terhadap data yang diperoleh dari 

lapangan. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran 

atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini.  


