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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem suspensi merupakan salah satu komponen mekanik yang sangat 

vital pada mobil. Sistem suspensi berfungsi untuk menahan gaya yang diberikan 

oleh ban dan body mobil sehingga body mobil tetap diam dan stabil walaupun 

mendapat tekanan. Sistem suspensi sering menimbulkan permasalahan yang sukar 

untuk dihindari yaitu berupa getaran yang berlebih. Getaran tersebut apabila tidak 

diminimalisir dengan baik bisa mengakibatkan kerusakan pada mesin, 

berkurangnya tingkat keamanan mobil, serta ketidaknyamanan berkendara yang 

dirasakan oleh pengemudi [1].  

Sistem suspensi yang bagus haruslah mampu meredam getaran berlebih 

tersebut. Getaran pada suspensi adalah representasi dari akselerasi pada body mobil. 

Akselerasi tersebut terjadi akibat ketidakmampuan suspensi  menyerap gaya dorong 

atau gaya tekan yang diberikan oleh ban dan body mobil. Ada beberapa hal yang 

dapat menimbulkan gaya dorong atau gaya tekan pada suspensi, antara lain kondisi 

jalan, jumlah penumpang, dan kecepatan mobil. Maka dari itu, sistem suspensi 

mobil terus di-upgrade sedemikian rupa sehingga mampu menghadapi perubahan 

kondisi jalan, perubahan kecepatan mobil, dan perubahan beban [2]. 

Jenis suspensi mobil berdasarkan komponen penyusunnya ada 3, yaitu 

suspensi pasif, suspensi semi aktif, dan suspensi aktif. Dari ketiga jenis suspensi 

mobil tersebut, suspensi aktif merupakan suspensi yang paling bagus performanya 

karena pada suspensi aktif terdapat tambahan aktuator selain pegas dan peredam 

sebagai komponen utamanya. Penambahan aktuator pada suspensi aktif tersebut 

membuat energi atau gaya kompresi suspensi aktif dapat ditambah ataupun 

dikurangi dengan mudah. Sehingga suspensi aktif mampu meredam gaya yang 

diberikan oleh ban dan body mobil dengan sangat baik [3]. Dengan kelebihannya 

tersebut, suspensi aktif menjadi jenis suspensi yang paling mampu untuk meredam 

getaran dibandingkan dengan 2 jenis suspensi lainnya. Namun, di sisi lain suspensi 

aktif membutuhkan kontroler yang tepat untuk mengatur gaya kompresi pada 

aktuatornya.  
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Beberapa tahun terakhir telah dilakukan banyak penelitian tentang 

teknik pengontrolan untuk meningkatkan performa dari suspensi aktif. Dari yang 

menggunakan kontroler konvensional seperti Proportional, Integral, dan 

Derivative (PID) [4], sampai yang menggunakan kontroler robust seperti Sliding 

Mode Controller (SMC) [5]. SMC merupakan penemuan besar dalam dunia kontrol 

dan mulai dikembangkan semenjak PID dinilai kurang bagus untuk digunakan 

sebagai kontroler suspensi aktif. Hal ini dikarenakan PID sangat sensitif terhadap 

gangguan, sedangkan SMC merupakan kontroler yang tidak peka terhadap 

gangguan [6]. Keistimewaan inilah yang membuat SMC mampu meredam getaran 

dengan sangat baik. Beberapa penelitian juga sudah ada yang menggabungkan 

kontroler PID dan SMC (SMC-PID) untuk memaksimalkan performa suspensi 

aktif. SMC-PID merupakan kontroler SMC dimana sliding surface-nya adalah PID. 

Penelitian tersebut membandingkan kontroler SMC-PID dengan kontroler Linier 

Quadratic Regulator (LQR). Hasilnya adalah kontroler SMC-PID memiliki 

performa  yang lebih bagus dibandingkan dengan kontroler LQR dalam hal 

memperkecil steady state error dan overshoot pada body acceleration.  

Salah satu kelebihan dari kontroler SMC-PID adalah bisa dilakukan 

optimasi terhadap parameter PID yang digunakan sebagai sliding surface-nya. 

Dimana jika penetuan parameternya tepat maka respon transient-nya akan semakin 

bagus, sedangkan jika penentuan parameternya tidak tepat maka respon transient-

nya tidak akan sesuai dengan yang diharapkan [7]. Pada penelitian kontroler SMC-

PID untuk suspensi aktif di atas, penentuan parameter PID masih menggunakan 

trial and error. Hal ini sangat susah dilakukan dan butuh waktu yang lama.  

Sehingga, pada penelitian ini akan dirancang optimasi pada kontroler 

SMC-PID menggunakan Bat Algorithm untuk memaksimalkan kontroler tersebut. 

Kemudian kontroler dengan optimasi tersebut akan digunakan untuk stabilisasi 

pada suspensi aktif model 1/4 mobil. Bat Algorithm (BA) atau algoritma kelelawar 

dipilih karena algoritma ini dinilai lebih unggul dibandingkan dengan algoritma lain 

seperti Particle Swarm Optimization (PSO) idan Genetic Algorithm (GA) dalam 

menyelesaikan masalah optimasi [8]. Dengan kelebihan algoritma kelelawar 

tersebut, diharapkan kontroler SMC-PID dapat meredam getaran lebih bagus 

dibandingkan kontroler SMC-PID tanpa optimasi (trial and error).  
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1.2 Rumusan Masalahi 

Berdasarkani latari belakang yang dijelaskan di atas, imaka rumusan 

masalah dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Bagaimana memodelkan sistem suspensi aktif model 1/4 mobil dengan 

variasi beban? 

2. Bagaimana merancang kontroler SMC dengan sliding surface PID untuk 

sistem suspensi aktif model ¼ mobil dengan variasi beban? 

3. Bagaimana mengoptimalkan kontroler SMC dengan sliding surface PID 

menggunakan optimasi Bat Algorithm pada sistem suspensi aktif model ¼ 

mobil dengan variasi beban? 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan penelitian Sistem Kontrol Stabilisasi pada Suspensi Aktif 

Model 1/4 Mobil menggunakan Sliding Mode Controller dengan Sliding Surface 

PID berbasis Bat Algorithm adalah sebagai berikut: 

1. Memodelkan sistem suspensi aktif model 1/4 mobil dengan variasi beban. 

2. Merancang kontroler SMC dengan sliding surface PID untuk sistem suspensi 

aktif model ¼ mobil dengan variasi beban. 

3. Mengoptimalkan kontroler SMC dengan sliding surface PID menggunakan 

optimasi Bat Algorithm pada sistem suspensi aktif model ¼ mobil dengan 

variasi beban. 

 

1.4 Batasan Masalahi 

Agar ipembahasani pada penelitian yang dikerjakan lebihi fokus, maka 

diberikan ibatasani masalah sebagai berikut : 

1. Parameter simulasi didasarkan pada referensi jurnal [6]. 

2. Batasan simulasi: 

1. Gaya rotasi ban diabaikan. 

2. Kecepatan mobil dianggap konstan. 

3. Aktuator hanya berfungsi sebagai control input. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian Sistem Kontrol Stabilisasi pada Suspensi Aktif 

Model 1/4 Mobil menggunakan Sliding Mode Controller dengan Sliding Surface 

PID berbasis Bat Algorithm adalah sebagai berikut: 

1. Untuk memberikan informasi tentang karakteristik sistem suspensi aktif pada

mobil yang telah diberi gangguan jalan dan gangguan beban.

2. Untuk mengetahui karakteristik kontroler SMC dengan sliding surface PID

dalam mengatasi gangguan jalan dan gangguan beban.

3. Untuk mengetahui pengaruh Bat Algorithm dalam mengoptimalkan kontroler

SMC dengan sliding surface PID.

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan pada penelitian Sistem Kontrol Stabilisasi 

pada Suspensi Aktif Model 1/4 Mobil menggunakan Sliding Mode Controller 

dengan Sliding Surface PID berbasis Bat Algorithm adalah sebagai berikut: 

BAB Ii PENDAHULUAN 

Menjelaskan secara rinci terhadap permasalahan yang diangkat pada 

penelitian yang dibuat. 

BAB IIi TINJAUAN PUSTAKA 

Memberikan informasi terkait teori yang menunjang penelitian yang 

dikerjakan. 

BAB IIIi METODOLOGI PENELITIAN 

Membahas tentang pembuatan model suspensi aktif model 1/4 mobil 

lengkap dengan gangguan sistem dan merancang kontroler yang akan 

digunakan. 

BAB IVi HASIL DAN ANALISA 

Menganalisa hasil penelitiani dan data yang diperoleh berdasarkan teori 

yang terkait. 

BAB Vi KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisikan kesimpulan dari analisa yang telah dilakukan dan saran untuk 

pengembangan penelitian selanjutnya. 


