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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya dan terdapat 

penjelasan tentang landasan teori yang dipakai dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. Landasan 

teori tersebut meliputi teori dalam sistem kendali proses, coupled tank, pemodelan matematis 

plant, perangkat lunak MATLAB, pengendali fuzzy, pengendali SSMC (static sliding mode 

controller) dan pengendali hybrid fuzzy-SSMC. 

2.1.   Penelitian Terkait 

Dalam Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan studi literatur yang merupakan pencarian 

teori serta referensi yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang akan diselesaikan, teori 

dan referensi didapat dari jurnal, paper, buku dan sumber lainnya. 

Pada penelitian Bobby Dwi Apriyadi dan Rusdhianto Effendie A.K, didesain suatu 

pengendali Sliding Mode Controller berbasis PID sebagai pengendalian level pada plant 

coupled tank. Pada pengujiannya sistem open loop tanpa decoupling menghasilkan kesalahan 

tunak sebesar 0.582 pada tangki pertama dan 0.639 pada tangki kedua. Sementara dengan 

metode SMC dihasilkan respon yang steady state pada detik ke 60 dengan rise time 30 s untuk 

tangki satu dan respon steady state pada detik ke 67 dengan rise time 34 s untuk tangki kedua  

[1]. 

Pada penelitian Muhammad Sadli, penyusunan coupled tank dengan sistem SISO (Single 

Input Single Output) menyebabkan terjadinya interaksi silang antara aliran masukan dan aliran 

keluaran pada sistem coupled tank sehingga mengakibatkan ketidakstabilan plant. Untuk 

menyelesaikan permasalahan ini digunakan teknik decoupling, dimana teknik ini 

mentrasformasikan model plant TITO ke dalam bentuk model plant SISO untuk memudahkan 

analisis dan perancangan pengendali. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan 

pengendali PI menggunakan teknik decoupling dan tanpa decoupling. Hasil penelitian ini 

menyatakan bahwa pengendali PI dengan teknik decoupling memiliki respon transient yang 

lebih baik. Pengendali PI dengan decoupling memiliki settling time pada detik ke 38 dengan 
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maximum overshoot 0 % pada kedua tangki sementara settling time pengendali PI tanpa 

decoupling memiliki nilai sebesar 78 detik dengan maximum overshoot sebesar 10,2 % pada 

kedua tangki [2]. 

Penelitian yang dilakukan oleh M. Nur Qomarudin, coupled tank merupakan contoh 

sederhana dari proses TITO. Proses TITO lebih sulit untuk dikendalikan daripada proses SISO 

karena terdapat interaksi silang antara variabel input dan outputnya. Tujuannya adalah 

mengatur level air di dalam dua tangki dengan dua pompa. Proses ini dikendalikan dengan 

pengendali PI 2 DOF (Degree Of Freedom) decoupling dan pengendali PI dengan logika fuzzy 

berfungsi sebagai pengatur parameter pengendali PI. Dari hasil simulasi, dapat diamati bahwa 

pengendali PI 2 DOF menghasilkan overshoot di setiap perubahan setpoint dan pengendali PI 

dengan logika fuzzy hanya menghasilkan overshoot di setpoint untuk level tangki pertama dan 

tidak menghasilkan overshoot pada setpoint untuk level tangki kedua [3]. 

Pada penelitian Erwin Syah, dilakukan perbandingan antara tiga pengendali yaitu PID, 

Fuzzy dan Fuzzy-PID tuner untuk mengendalikan level fluida pada sistem coupled tank. Dari 

hasil pengujian, pengendali fuzzy-PID tuner memiliki performansi yang lebih baik daripada 

pengendali PID dan fuzzy, dengan konstanta waktu sebesar 0,6 detik pada tangki pertama dan 

0,64 detik pada tangki kedua dengan error steady state -0,002 m pada tangki pertama dan 

0,0014 m pada tangki kedua. Namun fuzzy pada pengendali fuzzy-PID tuner ini bukanlah 

sebagai pengendali melainkan sebagai sistem pakar untuk menentukan nilai parameter PID. 

Sehingga pengendali utamanya masih menggunakan pengendali konvensional yaitu PID. 

Selain itu fuzzy yang didesain tersebut juga memiliki rule base yang banyak sehingga lebih 

rumit daripada fuzzy yang biasa [4]. 

Pada penelitian Ilham Ahmad yang membahas tentang sistem coupled tank dengan 

pengendali yang dipilih adalah SSMC (Static Sliding Mode Controller). Perancangan SSMC 

didasari karena kekokohannya dalam menjaga kestabilan sistem yang dijamin dengan 

kestabilan lyapunov. Berdasarkan hasil analisa yang telah dilakukan, respon keluaran level 

pada coupled tank menggunakan SSMC menunjukan performansi yang baik. Terbukti dengan 

tercapainya set point pada kedua tangki, dengan nilai τ sebesar 0.45 s pada tangki pertama dan 
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0,14 s untuk tangki kedua, error yang minimum yaitu 0 di kedua tangki serta kestabilan 

lyapunov yang terpenuhi [7].   

Berdasarkan referensi yang telah dikumpulkan, dapat disimpulkan bahwa pengendali 

fuzzy memiliki respon yang lebih lambat jika dibandingkan dengan pengendli SSMC. 

Sehingga pengkombinasian (hybrid) antara dua pengendali ini akan menghasilkan performansi 

yang lebih baik dalam hal respon time yang meliputi waktu konstan (τ), waktu naik (tr), waktu 

tunak (ts), waktu tunda (td) dan error (e). Oleh karena itu, maka peneliti tertarik untuk 

mengembangkan penelitian tentang hybrid pengendali fuzzy dengan pengendali SSMC (Static 

Sliding Mode Control) sehingga didapatkan performansi sistem yang lebih baik khususnya 

dalam hal respon time, untuk mengendalikan level fluida pada plant couple tank.  

2.2.   Sistem Pengendalian 

Sistem pengendalian atau sistem kontrol adalah sebuah peralatan atau susunan 

beberapa komponen, membentuk suatu sistem yang saling terhubung dan membuat suatu aksi 

pengendalian untuk memerintah, mengarahkan dan mengatur sistem itu sendiri atau sistem 

yang lain. Secara umum, suatu sistem pengendalian dapat dikelompokkan sebagai berikut [9]: 

1. Berdasarkan jenis operatornya, sistem pengendalian dibagi menjadi dua, yaitu manual dan 

otomatis. 

 Pengendalian secara manual adalah pengendalian yang dilakukan oleh manusia 

yang bertindak sebagai operator. 

 Pengendalian otomatis adalah pengendalian yang dilakukan oleh komputer, mesin, 

atau peralatan yang bekerja secara otomatis dan operasinya dibawah pengawasan 

manusia. 

2. Berdasarkan bentuk jaringannya, sistem pengendalian dibagi dua yaitu jaringan loop 

terbuka dan loop tertutup. 

 Sistem loop terbuka adalah sistem pengendalian dimana keluaran tidak 

memberikan efek terhadap besaran masukan sehingga variabel yang dikendalikan 

tidak dapat dibandingkan terhadap nilai yang diinginkan. 
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 Sistem loop tertutup adalah sistem pengendalian dimana besaran keluaran 

memberikan efek terhadap besaran masukan sehingga besaran yang dikendaliakan 

dapat dibandingkan dengan nilai yang diinginkan (reference point). Sistem loop 

tertutup juga disebut sebagai sistem feedback control. Gambar 2.1 menunjukkan 

diagram blok umum sistem loop tertutup [9]. 

 

Gambar 2.1 Diagram Blok Sederhana dari Sistem Loop Tertutup 

Pada gambar 2.1, R(s) adalah reference point atau nilai yang diinginkan, B(s) adalah 

sinyal umpan balik, E(s) adalah sinyal error, C(s) adalah keluaran sistem, G(s) adalah plant, 

dan H(s) adalah elemen umpan balik [9]. 

2.3.   Coupled Tank System  

Sistem coupled tank tersusun dari 2 tangki vertikal yang saling terhubung dengan sebuah 

pipa aliran. Dimana hal ini menyebabkan level dari kedua tangki saling berinteraksi. Masing-

masing tangki memiliki pompa untuk memasukkan aliran air, jika salah satu tangki mengalami 

disturbance maka akan terjadi perubahan level antara keduanya. Hal inilah yang perlu 

dikendalikan. Sistem coupled tank dapat dikonfigurasikan sebagai sistem SISO (Single Input 

Single Output) atau TITO (Two Input Two Output) dengan memanipulasi pompa input dan 

sectional daerah valve [10]. 

 

Gambar 2.2 Sistem Coupled Tank 



II-5 
 

 Berdasarkan hukum kesetimbangan massa persamaan dinamis dari masing-masing 

tangki dapat diformulakan [10]: 

  
   

  
                     (2.1) 

  
   

  
                     (2.2) 

 Dimana A1 dan A2 adalah Luas penampang pada tangki 1 dan tangki 2; H1 danH2 

adalah Level fluida pada tangki 1 dan tangki 2; 
   

  
 dan 

   

  
 adalah Perubahan level fluida pada 

tangki 1 dan 2; Qi1,Qi2 adalah Aliran masuk dari pompa 1 dan 2; Q01,Q02,Q03 adalah Aliran 

keluar dari valve 1,2 dan penghubung kedua tangki.  

 Dari persamaan Bernoulli untuk cairan yang tidak kental. Kemampatan cairan dalam 

aliran dapat direpresentasikan sebagai berikut: 

          √      √       √           (2.3) 

          √      √       √         (2.4) 

          √      √          √           (2.5) 

 Dimana α1,α2,α3 konstanta proporsional dimana bergantung dari koefisien debit air area 

yang saling silang dan juga konstanta gravitasi.; β1,β2,β3 adalah rasio bukaan katup (valve) 

pada lubang keluaran di tangki 1, 2 dan rasio bukaan valve antara tangki 1 dan 2.;       adalah 

Luas penampang lubang keluaran tangki 1 dan 2 dan saluran penghubung antara tangki 1 dan 

2; g adalah konstanta gravitasi; 21  , HH  adalah Level fluida pada tangki 1 dan 2. 

Dengan menggunakan nilai dari persamaan (2.3) sampai  (2.5) ke dalam persamaan 

(2.1) dan (2.2) maka di peroleh persamaan nonlinear yang menggambarkan dinamika multi-

input dan multi-output sistem berasal : 

  
   

  
        √       √            (2.6) 

  
   

  
        √       √            (2.7) 
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Model linearisasi Two Input Two Output (TITO): 

  
   

  
    

  

 √  
    

  

 √     
              (2.8) 

  
   

  
    

  

 √  
    

  

 √     
              (2.9) 

2.4.   Pemodelan Sistem Coupled Tank 

 Persamaan plant dapat diperoleh dari persamaan kesetimbangan massa dan hukum 

bernoulli yang ditunjukkan oleh Gambar 2.3. 

 

Gambar 2.3 Perancangan Coupled Tank 

Dinamika plant pada coupled tank untuk tangki 1 dan 2 dapat dimodelkan dengan 

persamaan differensial berikut ini [8]: 
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Dari persamaan ini bisa ditransformasikan ke dalam Matriks transfer function berikut: 
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Keterangan : 

A  = Luas penampang tangki 1 dan 2 (cm
2
) 

   = Luas penampang lubang keluaran tangki 1 dan 2 dan saluran penghubung antara tangki 1 

dan 2 (cm
2
) 

β1  = Rasio bukaan katup (valve) pada lubang keluaran tangki 1 

β2 = Rasio bukaan katup (valve) pada lubang keluaran tangki 2 

βx = Rasio valve antara tangki 1 dan tangki 2 

h1  = Ketinggian air (steady state) pada tangki 1 

h2  = Ketinggian air (steady state) pada tangki 2 

g = Gravitasi (m/s
2
) 

k1 = Penguatan (gain) pompa 1 (cm
3
/V.s) 

k2 = Penguatan (gain) pompa 2 (cm
3
/V.s) 

T1 = Konstanta waktu pada tangki 1  

T2 = Konstanta waktu pada tangki 2  

Tx = Konstanta waktu antara tangki 1 dan tangki 2 
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G11 = Fungsi alih variabel tangki 1 

G12 = Fungsi alih variabel interaksi tangki 1 ke tangki 2 

G21 = Fungsi alih variabel interaksi tangki 2 ke tangki 1 

G22 = Fungsi alih variabel tangki 2 

 

2.5.   Teknik Decoupling 

Plant coupled tank memiliki dua input dan output yang punya pengaruh silang. Proses 

semacam ini dapat disederhanakan seakan-akan seperti proses Single Input Single Output 

(SISO) dengan teknik Decoupling. Decoupling mentransformasi model TITO ke dalam SISO 

untuk memudahkan analisis dan perancangan pengendalian. Perhatikan Gambar 2.4 [3]. 

 

Gambar 2.4 Blok Diagram SISO dengan Teknik Decoupling. 

Berdasarkan blok diagram pada Gambar 2.4 maka ditentukanlah persamaan decoupling untuk 

plant coupled tank seperti dibawah ini [3]: 

      
   

   
                         (2.16) 

      
   

   
                             (2.17) 

Dengan : 

d1(s) = Decoupling  tangki 1 ke tangki 2 dalam domain Laplace 

d2(s) = Decoupling  tangki 2 ke tangki 1 dalam domain Laplace 
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2.6. Identifikasi Sistem 

Pengaturan level pada coupled tank merupakan sistem berorde satu, oleh sebab itu 

metode identifikasi yang dilakukan adalah metode identifikasi statis. Metode identifikasi 

dilakukan dengan pendekatan grafis, di mana sinyal uji diberikan pada sistem untuk 

mengetahui respon open loop sistem. Dari respon sistem, dapat diketahui karakteristik-

karakteristik penting dari sistem [9]. 

Salah satu metode identifikasi statis adalah metode pengamatan respon waktu. 

Identifikasi sistem dengan metode ini bekerja berdasarkan pengamatan grafis terhadap 

masukan step.Karakteristik  respon  waktu  untuk  sistem  orde  pertama diberikan berdasarkan  

respon  sistem  terhadap  masukan  sinyal  step.  Karakteristik respon waktu sistem orde 

pertama dibedakan menjadi  karakteristik respon  transien  dan  keadaan  tunak  (steady  state).  

Grafik  respon  sistem orde pertama untuk Xss = 1 dan Yss = K ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

[9]. 

 

Gambar 2.5. Respon sistem orde pertama 

 

Respon transien terdiri dari: 

a) Spesifikasi teoritis:  

Konstanta waktu (τ),  adalah  waktu  yang dibutuhkan  respon mulai dari t=0 sampai 

dengan respon mencapai 63,2% dari  respon steady state. Konstanta waktu menyatakan 

kecepatan respon sistem. Konstanta waktu yang lebih kecil akan mempercepat respon 

sistem. 

b)   Spesifikasi praktis. 
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1. Waktu tunak atau settling time (ts), adalah ukuran waktu yang menyatakan bahwa 

respon sistem telah masuk pada daerah stabil. Jika dihubungkan dengan konstanta 

waktu τ, maka ts dapat diformulasikan sebagai berikut :  

      ts (±3%) ≈ 5τ  

      ts (±4%) ≈ 2τ  

      ts (±5%) ≈ 0,5τ  

2. Waktu  naik  atau  rise  time  (tr),  adalah  ukuran  waktu  yang menyatakan  bahwa  

respon  sistem  telah  naik  dari  5%  ke 95%  atau  10% ke  90%  dari  nilai  respon  

pada  keadaan tunak  (steady  state).  Jika dihubungkan  dengan  konstanta waktu τ, 

maka tr dapat diformulasikan sebagai berikut :  

      tr (5% - 95%) ≈ τ ln19  

      tr (10% - 90%) ≈ τ ln9 

3. Waktu tunda atau delay time (td), adalah waktu yang dibutuhkan respon mulai t=0 

sampai respon mencapai 50% dari nilainya pada keadaan  tunak (steady state). 

Waktu tunda menyatakan besarnya faktor  keterlambatan respon akibat proses 

sampling. Jika dihubungkan  dengan konstanta  waktu  τ,  maka  td dapat 

diformulasikan sebagai berikut :  

td (±3%) ≈ τ ln12  

4. Karakteristik respon keadaan tunak (steady  state)  sistem  orde pertama  diukur 

berdasarkan kesalahan pada keadaan tunak atau error steady  state  (ess).   

ess = Rss - Css  

dengan Rss dan Css masing – masing adalah masukan dan keluaran sistem pada 

keadaan tunak [9]. 

 

2.7.   Pengendali Logika Fuzzy  

Logika fuzzy merupakan sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran 

(fuzzyness) antara benar dan salah. Dalam teori logika fuzzy sebuah nilai bisa bernilai benar 

dan salah secara bersamaan namun berapa besar kebenaran dan kesalahan suatu nilai 

tergantung kepada bobot/derajat keanggotaan yang dimilikinya. Tujuan utama dari logika 

fuzzy adalah memetakan sebuah ruang input ke dalam sebuah ruang ouput, dan mekanisme 
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utama untuk melakukan ini adalah kumpulan dari pernyataan if-then yang disebut dengan 

rules (aturan). Semua rule dievaluasi secara paralel, dan orde dari rule tersebut tidaklah 

penting. Rule ini sangat berguna karena mengacu pada kata sifat yang menggambarkan 

variabel tersebut. Untuk membangun sistem yang menggunakan rule tersebut, maka harus 

didefinisikan terlebih dahulu semua istilah dan kata sifat yang menggambarkan variabel 

tersebut. Gambar 2.6 Merupakan diagram yang memperlihatkan proses inference fuzzy [11]. 

 

Gambar 2.6 Roadmap proses inference fuzzy 

Gambar 2.5 memperlihatkan sistem logika fuzzy secara umum pada bagian kiri dan 

sistem logika fuzzy secara spesifik pada bagian kanan. Dari gambar diatas, dapat disimpulkan 

bahwa inference fuzzy adalah metode yang menginterpretasi nilai pada vektor input 

berdasarkan beberapa kumpulan rules, dan menetapkan nilai pada vektor output [11]. 

 

2.7.1 Fuzzy Sets (Himpunan fuzzy) 

Logika fuzzy dimulai dengan himpunan fuzzy. Sebelum memahami tentang himpunan 

fuzzy, maka harus dipahami dahulu tentang classical set/crisp set. Classical set adalah sebuah 

logika yang hanya menggunakan dua nilai : benar atau salah. Himpunan fuzzy mempunyai 

derajat keanggotaan bernilai kontinyu yaitu antara 0 sampai dengan 1, sedangkan himpunan 

crisp hanya mempunyai2 nilai yaitu “0” dan “1”. Satu perbedaan dari himpunan crisp dan 

fuzzy adalah bahwa himpunan crisp selalu memiliki fungsi keanggotaan yang unik, sedangkan 

setiap himpunan fuzzy memiliki nilai keanggotaan yang terbatas dari fungsi keanggotaan yang 

mewakilinya. Hal itu memungkinkan fuzzy dapat diatur secara maksimum dalam situasi yang 

diberikan [11]. 
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2.7.2 Membership Function (Fungsi keanggotaan) 

Fungsi keanggotaan (membersip function) adalah suatu kurva yang menunjukkan 

pemetaan titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya yang memiliki interval antara 0 

sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah 

dengan melalui pendekatan fungsi. Representasi dari fungsi keanggotaan ini dapat  

digambarkan dengan dua bentuk umum yaitu linear atau garis lurus (singleton) dan kurva 

geometri diantaranya adalah kurva segitiga dan kurva trapesium yang diperlihatkan pada 

gambar 2.7 [11].  

 

Gambar 2.7 Bentuk fungsi keanggotaan segitiga dan trapesium 

 

Gambar 2.8 Bentuk fungsi keanggotaan singleton 

 

2.7.3 Fuzzy Logic Controller 

Logika fuzzy merupakan cabang dari sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelegent) 

yang mengevaluasi kemampuan manusia dalam bentuk algoritma yang kemudian dijalankan 

oleh mesin.Sekitar tahun 1965, Profesor Lotfi A. Zadeh adalah guru besar pada University of 

California yang merupakan pencetus sekaligus yang memasarkan ide tentang cara mekanisme 

pengolahan atau manajemen ketidakpastian yang kemudian dikenal dengan logika fuzzy. 

Teknik fuzzy dapat diimplementasikan dalam bidang sistem kendali, pengenalan pola, 

pemrosesan citra,analisis kuantitatif pada penelitian di bidang sosial, penarikan kesimpulan 

seperti pada ES (Expert System), perencanaan, prediksi, teknik pembuatan software, lain-lain. 
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Dalam hal ini, akan dibahas tentang logika fuzzy sebagai pengendali, atau biasa disebut FLC 

(Fuzzy Logic Controller) [12]. 

Secara umum, sistem pengendali logika fuzzy terdiri dari empat komponen utama yaitu  

Fuzzifikasi, Knowledge base,  Inference dan Defuzzifikasi. 

DefuzzificationFuzzification Inferenece

Knowledge Base

Input Output

 

Gambar 2.9 Blok diagram sederhana logika fuzzy 

Fuzzifikasi mengubah input yang bernilai numerik menjadi nilai linguistik variabel 

input fuzzy. Knowledge base terdiri dari rule base yang menghubungkan nilai linguistik 

variabel input dan output untuk memenuhi tujuan dari perancangan logika fuzzy. Proses 

inference menghubungkan input dan output berdasarkan rule base dan menghasilkan 

penarikan kesimpulan berupa nilai linguistik variabel output. Defuzzifikasi mengubah nilai 

linguistik variabel output menjadi nilai keluaran crisp hasil dari proses inference [12]. 

 

2.7.3.1 Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi adalah proses mengubah nilai crisp/tegas variabel input menjadi nilai 

linguistik yang berupa derajat keanggotaan (degree of membership) dari setiap himpunan fuzzy 

(fuzzy set) variabel input. Untuk mengubah crisp input menjadi fuzzy input, terlebih dahulu 

harus menentukan fungsi keanggotaan (membership function) untuk crisp input, kemudian 

proses fuzzifikasi akan mengubah crisp input dan membandingkan dengan fungsi keanggotaan 

(membership function) yang telah ada untuk menghasilkan harga fuzzy input [13].  

 

2.7.3.2 Knowledge Base 

 Knowledge base merupakan komponen yang terpenting dalam merancang logika fuzzy. 

Secara umum, knowledge base hanya terdiri dari aturan–aturan dasar (rules base) yang 

berfungsi untuk memenuhi tujuan perancangan logika fuzzy. Pada pengendali logika fuzzy, 

knowledge base berkembang menjadi dua bagian yaitu: data base dan fuzzy rules base [13].  
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1. Data Base 

Pada bagian data base, ada empat prinsip dalam mendesain parameter dari pengendali 

fuzzy yaitu : diskritisasi dan normalisasi dari universe of discourses, partisi input dan output 

fuzzy, dan fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy. 

 

a) Diskritisasi universe of discourse 

Universe of discourses dapat bersifat kontinyu atau diskrit. Jika universe bersifat 

kontiyu, maka diperlukan proses diskritisasi untuk menjadikan universe tersebut 

bersifat diskrit. Proses diskritisasi juga sering disebut dengan kuantisasi. Kuantisasi 

merupakan proses mengubah universe menjadi segmen – segmen penomoran. Jumlah 

level kuantisasi merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi performansi logika 

fuzzy, sehingga diperlukan jumlah kuantisasi yang cukup besar untuk memberikan 

performansi yang memadai. Perlu pertimbangan dalam penentuan jumlah level 

kuantisasi dalam hal kualitas performansi fuzzy dan kapasitas memori pada komputer.  

Untuk proses diskritisasi, dibutuhkan skala pemetaan yang berfungsi untuk mengubah 

variabel yang diukur kedalam nilai diskrit. Pemetaan dapat berupa uniform (linear), 

nonuniform (nonlinear), atau keduanya [13]. 

b) Normalisasi universe of discourse 

Proses ini merupakan proses diskritisasi kedalam rentang normalisasi. Universe 

normalisasi terdiri dari segmen – segmen yang mempunyai nilai terbatas [13].  

c) Partisi ruang input dan output fuzzy 

Sebuah variabel linguistik dalam antecedent dari sebuah rule base akan membentuk 

suatu ruang input fuzzy, sementara itu consequent dari sebuah rule base membentuk 

ruang output fuzzy. Secara umum, variabel linguistik dikaitkan dengan himpunan kata 

(term set). Partisi fuzzy berfungsi untuk menentukan berapa banyak kata yang 

seharusnya berada pada sebuah himpunan kata. Terdapat tujuh kata linguistik yang 

sering digunakan dalam fuzzy inference [13]: 

NB: negative big 

NM: negative medium 

NS: negative small 

ZE: zero  
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PS: positive small 

PM: positive medium 

PB: positive big   

 

Gambar 2.10 Contoh partisi fuzzy dengan kata linguistik 

d) Fungsi keanggotaan dari himpunan fuzzy 

Terdapat beberapa tipe fungsi keanggotaan seperti bentuk segitiga, trapesium dan bell. 

Sebagai contoh, istilah NM didefinisikan seperti [13]: 

            

            

            

            

            

 

2. Rule base 

Rule base merupakan sebuah cara untuk menyatakan suatu pernyataan kondisi 

berdasarkan pengetahuan manusia yang direpresentasikan dalam istilah linguistik. Pernyataan 

kondisi ini dinyatakan dalam bentuk : 

IF premise (antecedent), THEN conclusion (consequent) 

Bentuk ekspresi diatas lebih dikenal sebagai bentuk IF-THEN rule base.Fuzzyrule memiliki 

dua bagian yang berbeda : evaluasi antecedent dari sebuah rule (bagian IF dari rule) dan 

implication atau menerapkan hasil evaluasi ke consequent rule tersebut (bagian THEN dari 

rule) [13]. 

Dalam menentukan rule base yang digunakan, maka diperlukan metode untuk 

menentukan rule base yang mampu memenuhi kriteria perancangan logika fuzzy. Terdapat dua 

cara pendekatan untuk menurunkan rule base fuzzy. Pertama, metode heuristik, yang mana 

rule base dibentuk dengan menganalisa prilaku dari proses yang dikendalikan. Penurunan ini 

mengandalkan pengetahuan kualitatif dari prilaku proses. Pendekatan kedua yaitu metode 



II-16 
 

penentuan, yang mana metode ini dapat menentukan secara sistematik struktur linguistik dari 

rule base. Berikut ini merupakan empat mode untuk menurunkan rule base fuzzy. Empat mode 

ini memang tidak begitu ekslusif, tetapi mode ini diperlukan untuk digabungkan sehingga 

didapatkan sebuah sistem yang mampu bekerja efektif. 

 Pengalaman para pakar dan pengetahuan control engineer: pengoperasian manual dan 

metode kuisioner 

 Berdasarkan aksi operator kendali: pengamatan terhadap manusia sebagai pengendali 

dalam hal pengoperasian input dan output data. 

 Berdasarkan model fuzzy dari sebuah proses: gambaran linguistik karakter dinamis dari 

suatu proses. 

 Berdasarkan pembelajaran: kemampuan untuk memodifikasi rule base seperti 

pengendali self-organizing [13]. 

 

2.7.3.3 Mekanisme Inference  

Fuzzy inference dapat diartikan sebagai suatu proses pemetaan dari input yang 

diberikan kepada sebuah output menggunakan teori himpunan fuzzy. Fuzzy IF-THEN rule, 

mengekspresikan hubungan implikasi antara premis (antecedent) dari himpunan fuzzy dan 

kesimpulan dari himpunan fuzzy (consequent). Berikut ini adalah penjelasan mengenai 

mekanisme inference [14]: 

1. Proses Matching, yaitu mengkombinasikan input yang telah difuzzifikasi terhadap 

masing – masing antecedent rule base, atau penentuan derajat keanggotaan / DOF 

(degree of firing) dari antecedent. 

2. Jika rule memiliki beberapa antecedent, maka digunakan operator fuzzy AND atau 

OR untuk mendapatkan single DOF yang menyatakan hasil dari evaluasi 

antecedent.  

3. Implication, yaitu mengaplikasikan hasil dari evaluasi antecedent terhadap fungsi 

keanggotaan dari consequent untuk menghasilkan sebuah output. menghubungka.  

Terdapat dua metode inference yang sering digunakan yaitu inference model Mamdani 

dan model Sugeno. Tipe Mamdani lebih cocok digunakan pada sistem pakar dan tipe Sugeno 

lebih cocok digunakan untuk sistem pengendalian. Metode inference yang dirancang pada 
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penelitian ini adalah metode inference tipe Sugeno, karena tipe Sugeno memiliki keunggulan 

dari segi performansi dan kemampuan adaptasinya [15]. 

 

1. Metode Mamdani 

Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan pada banyak literatur. 

Untuk dapat menggambarkan metode ini, maka dibuat sebuah sistem sederhana dengan dua 

rule, dimana masing – masing rule terdiri dari dua antecedent dan satu consequent. Sebuah 

sistem fuzzy dengan dua input x1 dan x2 (antecedent) dan sebuah output y (consequent) 

dideskripsikan oleh sejumlah r proposisi linguistik IF-THEN dalam bentuk Mamdani yaitu 

[16] : 

IF x is A AND y is B THEN z is C 

Dimana A2 dan A2 adalah himpunan fuzzy yang menyatakan bagian antecedent ke-k dan B 

adalah himpunan fuzzy yang menyatakan bagian consequent ke-k. 

Pada metode inference Mamdani, terdapat dua tahap inference berbeda untuk sistem 

fuzzy yang memiliki dua input atau lebih yaitu metode inference max-min dan max-product. 

Gambar 2.11 Memperlihatkan metode inference max – min dan gambar 2.12 Memperlihatkan 

metode inference max – product. 

 

Gambar 2.11 Metode inference max – min 
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Gambar 2.12 Metode inference max – product 

Gambar 2.11 dan 2.12 Menggambarkan metode inference Mamdani dengan dua rule, 

dimana A11 dan A12 merupakan antecedent pertama dan kedua dari rule pertama, dan B1 

adalah consequent dari rule pertama. Sementara A21 dan A22 merupakan antecedent pertama 

dan kedua dari rule kedua,dan B2 adalah consequent dari rule kedua. Pada bagian antecedent 

rule yang dilakukan pemotongan, akan dibandingkan dengan operator min karena antecedent 

dari rulebase menggunakan logika AND untuk menghubungkan antara dua antecedent. 

Setelah fungsi keanggotaan minimum antecedent didapat, maka fungsi keanggotaan tersebut 

diterapkan pada consequent dan memotong fungsi keanggotaan consequent pada masing – 

masing rule. Setelah fungsi keangggotaan consequent yang telah terpotong didapat, maka 

dilakukan agregasi dari fungsi kenggotaan tersebut menggunakan operator max, sehingga 

membentuk sebuah fungsi keanggotaan yang baru. Jika ingin mendapatkan nilai numerik dari 

fungsi keanggotaan yang telah diagregasi, maka diperlukan teknik defuzzifikasi untuk 

mendapatkan nilai y* seperti pada gambar 2.11 [12]. 

Gambar 2.12 Menggambarkan metode inference Mamdani dengan proses implikasi 

menggunakan operator max – product. Efek dari implikasi max – product diperlihatkan oleh 

fungsi keanggotaan consequent yang mengalami penskalaan fungsi keanggotaan segitiga. 

Setelah implikasi selesai, dilakukan agregasi consequent membentuk fungsi keanggotaan yang 

baru dan dapat dilakukan metode defuzzifikasi untuk mendapatkan nilai y* [12].  
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2. Metode Sugeno 

Metode Sugeno sangat mirip dengan metode Mamdani, hanya saja metode ini 

menggunakan singleton sebagai fungsi keanggotaan pada rule consequent. Fuzzy singleton 

adalah himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan berupa sebuah garis lurus tunggal pada 

daerah fuzzy dan bernilai nol pada daerah lain. Metode Sugeno sangat mirip dengan metode 

Mamdani, yang mana Sugeno hanya melakukan perubahan pada rule consequent. Metode 

Sugeno menggunakan fungsi matematika pada variabel input. Format rule base untuk rule 

dengan dua input x dan y dan sebuah output z pada metode Sugeno adalah [17]: 

IFx is A AND y is B THEN z is f(x,y) 

Dimana x,y dan z adalah variabel linguistik; A dan B adalah himpunan fuzzy X dan Y; 

dan f(x,y) adalah fungsi matematika. Ketika f(x,y) merupakan sebuah konstanta, maka sistem 

inference disebut sebagai zero order Sugeno model. Ketika f(x,y) merupakan fungsi linear x 

dan y, maka sistem inference disebut sebagai first order Sugeno model. Penelitian yang 

dilakukan oleh Jang dkk, menunjukkan bahwa output dari zero order Sugeno model akan 

menghasilkan fungsi yang halus dari variabel inputnya selama fungsi keanggotaan pada 

antecedent memiliki timpang tindih (overlap) yang cukup. Pada model Mamdani, timpang 

tindih fungsi keanggotaan dalam consequent tidak memiliki efek yang pasti (decisive effect) 

padaprilaku smoothness sistem. Hanya overlap pada fungsi keanggotaan antecedent saja yang 

menentukan prilaku smoothness pada sistem [12]. Zero order Sugeno model memiliki bentuk 

rule base sebagai berikut : 

IFx is A AND y is B THEN z is k 

Dimana k adalah konstanta. Dalam hal ini, output dari fuzzy rule adalah nilai konstanta. 

Dengan kata lain, semua fungsi keanggotaan consequent direpresentasikan oleh singleton. 

 

Gambar 2.13 Model fuzzy Sugeno 
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Pada model Sugeno, masing – masing rule memiliki output crisp yang diberikan oleh 

sebuah fungsi. Oleh karena itu, seluruh output didapat melalui metode defuzzifikasi weighted 

average, seperti pada gambar 2.13 Proses ini bertujuan untuk menghindari konsumsi waktu 

defuzzifikasi yang diperlukan pada model Mamdani [17]. 

 

2.7.3.4 Defuzzifikasi 

Defuzzifikasi merupakan proses konversi nilai fuzzy yang dengan fungsi keanggotaan 

hasil gabungan proses inference menjadi nilai numerik pada variabel output. Terdapat tujuh 

metode defuzzifikasi yang digunakan pada model inference Mamdani yaitu [12]: 

 

1. Metode Centroid 

Metode ini juga disebut dengan Center of Gravity (COG) atau Center of Area (COA). 

Metode centroid merupakan metode yang paling sering digunakan sebagai metode 

defuzzifikasi. Metode ini menghitung titik COG/pusat gravitasi dari himpunan fuzzy yang 

telah diagregasi untuk mendapatkan nilai numerik. Gambar 2.14 Memperlihatkan proses 

defuzzifikasi metode centroid. Bentuk umum metode centroid yaitu : 



 


dzz

dzz
z

C

C

 )(

 
*




 

 

Gambar 2.14 Metode defuzzifikasi centroid 

Selain rumus diatas, metode centroid juga dapat dinyatakan dengan sebuah pendekatan 

yang didapat dengan menghitung nilai derajat keanggotaan terhadap sebuah titik sampel [12]. 

 

2. Max membership principle 

Metode ini menghitung nilai defuzzifikasi berdasarkan nilai tertinggi pada fungsi 

keanggotaan yang telah dilakukan proses inference. Gambar 2.15 memperlihatkan metode 
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defuzzikasi Max membership.Berikut ini adalah persamaan aljabar yang menyatakan metode 

defuzzikasi Max membership: 

 Zz semuauntuk     ,)(  *)(  zz
CC

  

 

Gambar 2.15 Metode defuzzifikasi Max membership 

Dimana z* adalah nilai defuzzifikasi [12]. 

 

3. Metode weighted average 

Metode ini merupakan metode yang paling sering digunakan dalam aplikasi fuzzy 

dikarenakan kemampuan metode ini dalam mengatasi efesiensi perhitungan defuzzifikasi. 

Tetapi, metode ini biasanya tidak digunakan pada fungsi keanggotaan output yang memiliki 

bentuk simetris. Metode ini dinyatakan dalam persamaan aljabar sebagai berikut : 
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Dimana Σmenyatakan penjumlahan aljabar dan z adalah centroid dari masing - masing fungsi 

keanggotaan yang simetris. Metode ini diperlihatkan pada gambar 2.16. 

 

Gambar 2.16 Metode defuzzifikasi weighted average 

Metode weighted average dibentuk dengan melakukan pembobotan masing - masing 

fungsi keanggotaan output dengan mengambil nilai fungsi keanggotaan yang tertinggi dari 

masing – masing fungsi keanggotaan. Sebagai contoh, dua fungsi yang diperlihatkan gambar 

2.16 Menghasilkan bentuk defuzzifikasi seperti berikut : 

9.05.0
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ba
z  



II-22 
 

Dikarenakan metode ini dapat dibatasi pada fungsi keanggotaan simetris, maka nila a dan b 

merupakan rata – rata (centroid) dari masing – masing bentuk fungsi keanggotaannya. Metode 

ini terkadang diaplikasikan pada fungsi keanggotaan tidak simetris dan berbagai output skalar 

[12]. 

 

4. Mean Max membership 

Metode ini lebih dikenal dengan sebutan Mean of Maximum (MOM) atau middle of 

maxima.Metode ini sangat mirip dengan metode yang kedua, hanya saja letak nilai hasil 

defuzzifikasi berada pada nilai tengah dari fungsi keanggotaan maximum. Metode ini dapat 

dinyatakan dalam bentuk persamaan aljabar sebagai berikut [12]: 

2
*

ba
z


  

Dimana a dan b diperlihatkan pada gambar 2.17 berikut : 

 

Gambar 2.17 Metode defuzzifikasi Mean max membership 

 

5. Center of Sums 

Metode ini merupakan metode defuzzifikasi yang lebih cepat dibandingkan metode 

lainnya dan metode ini dapat digunakan pada fungsi keanggotaan yang simetris. Metode ini 

melibatkan penjumlahan aljabar dari masing – masing output himpunan fuzzy. Tetapi, metode 

ini memiliki dua kekurangan yaitu bagian fungsi keanggotaan yang terjadi irisan akan 

dijumlahkan dua kali, dan metode ini harus menemukan centroid dari setiap fungsi 

keanggotaan. Metode ini dinyatakan dalam bentuk grafis pada gambar 2.18, dan persamaan 

aljabar untuk metode ini yaitu [12] : 
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Dimana simbol z adalah jarak menuju centroid dari masing – masing fungsi 

keanngotaannya. Proses defuzzifikasi metode ini diperlihatkan pada gambar 2.18. 

 

(a) (b) 

 

(c) 

Gambar 2.18 Metode center of sums: (a) fungsi keanggotaan pertama; (b) fungsi keanggotaan 

kedua; (c) tahap defuzzifikasi. 

 

Metode ini hampir sama dengan metode weighted average, hanya saja metode center 

of sums menggunakan fungsi keanggotaan geometri dan metode weighted average 

menggunakan fungsi keanggotaan tunggal yang disebut singleton [12]. 
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6. Center of largest area 

Jika output himpunan fuzzy memiliki sedikitnya dua subregion convex(daerah hasil 

agregasi yang berbentuk cembung), maka centroid dari subregion cembung dengan luas 

daerah terbesar akan digunakan untuk mendapatkan nilai output defuzzifikasi.  Metode ini 

dinyatakan dalam bentuk grafis pada gambar 2.19, dan persamaan aljabar untuk metode ini 

yaitu : 

dzz

dzzz
z

m

m

 )(
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*

c

c









 

 

Gambar 2.19 Metode center of largest area 

Dimana   adalah subregion cembung yang memiliki luas daerah terbesar yang 

membentuk    [12]. 

 

7. First of maxima / last of maxima 

Metode ini menggunakan seluruh output atau gabungan dari semua individu himpunan 

fuzzy untuk menentukan nilai terkecil (first of maxima) atau nilai terbesar (last of maxima) dari 

derajat keanggotaan output yang paling tertinggi/maximum. Proses defuzzifikasi untuk metode 

ini diperlihatkan pada gambar 2.20. 

 

Gambar 2.20 Metode first of max (dan last of max) [12]. 
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2.8.    Pengendali SSMC (Static Sliding Mode Controller) 

Sliding Mode Control merupakan sebuah kendali umpan balik pensaklaran 

berkecepatan tinggi yang efektif dan kokoh dalam mengendalikan sistem linier maupun non-

linier. Sistem kendali ini kokoh karena menyediakan sebuah metode perancangan sistem yang 

tidak peka terhadap ketidakpastian parameter lingkungan dan gangguan dari luar [18]. SMC 

menggunakan sebuah pengendali pensaklaran berkecepatan tinggi untuk membawa trajectory 

state dari sistem linier atau sistem nonlinier kedalam sebuah permukaan tertentu dalam ruang 

status (disebut permukaan luncur/sliding surface), kemudian trajectory state tersebut 

dipelihara agar tetap meluncur pada permukaan tersebut [19][20]. Struktur SMC terdiri dari 

bagian utama yang berfungsi memperbaiki sinyal error dengan memakssa sinyal tersebut pada 

sebuah lintasan yang diinginkan, dan bagian tambahan berfungsi untuk mempertahankan 

sinyal pada lintasan tersebut [21]. 

 

Gambar 2.21 Diagram Variabel Status [22]. 

2.8.1   Permukaan Luncur 

Permukaan luncur yaitu suatu batasan yang dibuat oleh perancang dimana nantinya 

trajectory state tersebut akan dipaksa untuk menuju ke permukaan luncur dan meluncur 

(sliding) menuju ke kondisi yang diinginkan. Pada saat status dari sistem sudah berada pada 

permukaan luncur maka sistem menjadi kebal dari gangguan luar maupun perubahan 

parameter yang terjadi pada sistem. Sehingga trajectory state dari sistem dapat dengan cepat 

menuju permukaan luncur agar sistem menjadi tidak peka akan perubahan parameter maupun 

gangguan dari luar [22]. 
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Gambar 2.22 Permukaan Luncur pada Sliding Mode [22]. 

 

2.8.2   Perancangan Permukaan Luncur 

Permukaan luncur dipilih dengan pertimbangan status trayektori sistem dapat menuju 

permukaan tersebut di manapun kondisi awalnya dan dalam waktu yang terbatas serta status 

trayektori sistem dapat dipertahankan di sekitar permukaan luncur.  

Pada suatu sistem dinamis [22] 

                                

 Dimana u input kendali, x merupakan faktor keadaan, f(x,t) dan b(x,t) berupa fungsi 

terbatas, d(t) gangguan eksternal. Jika xd merupakan x yang diinginkan maka tracking error 

dapat dinyatakan dengan: 

                         

 Fungsi switching yaitu permukaan S(x,t) didalam ruang keadaan R
n
, memenuhi 

persamaan static sliding mode control menggunakan 

        
 

  
                

 Dengan λ berupa konstan positif. Dimana fungsi switching ini digunakan untuk 

menentukan besarnya nilai u agar memenuhi kondisi sliding. Permukaan luncur (sliding 

surface) merupakan persamaan yang memenuhi: 
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 Besar nilai pengendali input pada SMC bergantung pada nilai S, sehingga memenuhi 

pertidaksamaan yang disebut kondisi luncur (sliding condition). Kondisi tersebut dapat ditulis 

dalam bentuk berikut: 

  ̇   | |                   (2.18) 

Keterangan: 

S= permukaan luncur 

λ= konstanta Positif 

n= orde sistem 

e= error 

2.8.3 Sinyal Kendali 

Untuk mendapatkan sinyal kendali yang mampu membawa status trayektori menuju 

permukaan luncur dan mempertahankan status trayektori agar tetap berada di sekitar 

permukaan luncur, maka diperlukan dua macam sinyal kendali. Sinyal kendali yang pertama 

adalah sinyal kendali ekivalen yang berfungsi untuk membawa status trayektori menuju 

permukaan luncur (Ueq) dan sinyal kendali yang kedua adalah sinyal kendali natural yang 

berfungsi untuk mempertahankan status trayektori agar tetap berada di sekitar permukaan 

luncur (Un) [23].  

Untuk mendapatkan sinyal kendali sliding mode dilakukan beberapa langkah sebagai 

berikut [7]: 

1. Misalkan terdapat sebuah sistem linier          

2. Untuk mendapatkan Ueq disain permukaan luncur dengan S(x,t) = 0 
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3. Setelah Ueq diperoleh, berdasarkan persamaan lyapunov dapatkan Un: 

  ̇                 

   ̇                         

  ̇                      

  ̇               

  ̇       

4. Untuk memenuhi kondisi sliding, maka: 

                 

                     

5. Diperoleh sinyal kendali total sebagai berikut: 

          

                               

Sinyal kendali total merupakan penjumlahan dari dua sinyal kendali tersebut dan dapat ditulis: 

                           (2.19)

              

2.8.4 Kestabilan Lyapunov 

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menguji kestabilan suatu sistem 

proses. Salah satu metode yang banyak digunakan adalah persamaan Lyapunov. Lyapunov 

mengembangkan metode untuk menentukan stabilitas dari sistem proses didasarkan dari 

pengamatan energi yang disimpan. Dengan menggunakan persamaan Lyapunov, maka 

stabilitas dari sistem proses yang berbentuk linier maupun tidak linier dapat ditentukan [22].  
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Alexander Mikhailovitch Lyapunov, seorang ilmuwan dari Rusia, telah 

mengembangkan metode untuk menentukan stabilitas dari sistem proses didasarkan dari 

penghematan energi yang disimpan. Menurut Lyapunov, hubungan antara kestabilan dan 

energi adalah sebagai berikut: Sistem dikatakan stabil apabila energi yang disimpan makin 

lama makin kecil, maka osilasi yang terjadi juga semakin lama semakin kecil. Sebaliknya, 

sistem dikatakan tidak stabil apabila energi yang disimpan makin lama makin besar, maka 

osilasi yang terjadi semakin lama semakin besar pula. Agar sistem dapat dianalisis 

kestabilannya, maka perlu dibuat model matematis yang menghubungkan antara masukan, 

proses dan keluaran [22]. 

Pada sistem pengendalian, diharapkan agar keluaran atau respon dari sistem akan 

menuju nilai yang sama dengan masukan atau set point. Hal ini identik dengan mengharapkan 

agar nilai error dapat menuju nilai nol serta tetap berada pada nilai nol. Mengacu pada teori 

state-space, di mana nilai error dapat diambil sebagai variabel state sistem, maka dapat juga 

diambil suatu fungsi skalar [22]: 

     
 

 
                                   

yang memenuhi: 

 ̇      ̇                                 

2.8.5   Chattering 

Sliding Mode Control termasuk dalam pengendali berumpan balik dengan pensaklaran 

berkecepatan tinggi (high speed switching feedback), sehingga dalam penerapannya 

pengendali sliding mode memiliki kelemahan yaitu kondisi chattering yang dapat menggangu 

kestabilan sistem. Chatering merupakan osilasi keluaran pengendali dengan frekuensi tinggi 

yang disebabkan oleh swicthing yang sangat cepat untuk membentuk sliding mode. Osilasi 

yang sangat tinggi pada sinyal kendali ini menyebabkan ketidakstabilan pada sistem [22]. 
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Gambar 2.23 Chattering Phenomenon 

Chattering adalah sebuah fenomena perubahan pengendali dengan frekuensi tinggi 

ketika trayektori disekitar permukaan bidang luncur dan ketika harga Signum (sign) sering 

berubah-ubah. Untuk meminimalisir kejadian tersebut, digunakan sebuah hukum pandu 

pendekatan Saturasi (Sat) [23]. Gambar 2.23 menginterpretasikan kondisi chattering, yang 

menyebakan trayektori keadaan sistem berupa osilasi pada permukaan luncur s. 

 

Gambar 2.24 Fungsi saturasi dan Arcus Tangen [20]. 

 

2.9 Perangkat lunak MATLAB 

MATLAB (matrix laboratory) tinggi level bahasa perograman semakin mudah cara 

menggunakannya) dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. Matlab 

mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam sistem interaktif 

yangmenggunakan konsep array/matrik sebagai variabel elemennya tanpa membutuhkan 

pendeklarasian array. 
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Gambar 2.25 Tampilan awal MATLAB R2017a 

Matlab dikembangkan oleh Mathwork, yang pada awalnya dibuat untuk memberikan 

kemudahan mengakses data matrik pada proyek LINPACK (software library untuk melakukan 

aljabar linier numerik pada komputer digital) dan EISPACK (software library untuk 

melakukan perhitungan eigen value dan eigen vector).Selanjutnya untuk komputasi numerik 

dan kemudian digunakan untuk pendidikan ilmiah seperti, matematika, rekayasa/teknik dan 

analisis penelitan [4].  

 


