
III-1 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Alur Metode Penelitian  

 Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan atau langkah-langkah yang penulis lakukan 

mulai dari proses permodelan matematis sistem, perancangan pengendali hingga hasil akhir 

dalam penelitian tugas akhir ini. Adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut : 
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3.2 Tahapan Penelitian  

Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka tahapan  yang akan dilakukan pada 

penelitian ini meliputi perumusan masalah, penentuan judul, sampai dengan tujuan yang 

diinginkan dari suatu penelitian yang dilakukan. Oleh karena itu, terdapat beberapa tahap 

perencanan yang harus dilakukan yaitu: 

1. Studi Literatur 

Penulis telah menelaah beberapa pustaka dan penelitian terkait, baik dari jurnal 

penelitian yang telah dipublikasikan maupun buku elektronik mengenai teori tentang 

coupled tank, metode decoupling, algoritma fuzzy dan SSMC (Static Sliding Mode 

Controller).  

2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini, penulis memperoleh data yang berasal dari jurnal maupun penelitian 

rujukan terkait pemodelan matematis coupled tank meliputi; penentuan parameter laju 

aliran pada tangki 1 (Q1) dan laju aliran pada tangki 2 (Q2), setpoint level pada masing-

masing tangki (h1, h2), pemodelan matematis decoupler, serta informasi mengenai 

identifikasi respon time τ, tr, ts, td, dan e sistem secara open loop. 

3. Validasi Model Matematis Sistem Coupled Tank  

Pemodelan matematis untuk sistem coupled tank disimulasikan secara open loop yang 

dijabarkan pada bab 2 kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk simulink matlab. 

Dimana hasil yang didapatkan harus sesuai dengan literatur rujukan. Bila belum sesuai 

maka akan dilakukan pengecekan kembali data yang telah dikumpulkan.  

4. Desain Pengendali Fuzzy, SSMC dan Hybrid Fuzzy-SSMC 

Pada tahapan ini, dilakukan perancangan pengendali fuzzy dan SSMC secara terpisah. 

Kemudian setelah didapatkan, Selanjutnya akan dikombinasikan dengan variabel ‘add’ 

sehingga mencapai hasil yang diinginkan.  

5. Hasil Desain Pengendali 

 Pengendali yang telah didesain dalam matlab simulink kemudian disimulasikan untuk 

dilihat respon output nya sehingga bisa dianalisa.  
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6. Simulasi Hasil Desain Pengendali 

Tahap ini menentukan tahapan yang akan dilakukan selanjutnya. Apabila hasil desain 

pada tahapan sebelumnya telah menghasilkan respon output yang diinginkan maka dapat 

dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Namun, bila belum menghasilkan respon output 

yang diinginkan maka perlu dilakukan perancangan kembali pada  pengendali tersebut. 

7. Analisa Identifikasi Sistem  

Pada tahapan ini dilakukan analisa terhadap hasil keluaran sistem. Identifikasikan respon 

time nya sehingga bisa disimpulkan apakah tujuan awal penelitian ini telah tercapai dan 

masalah teratasi. 

 

3.3  Pengumpulan Data 

 Agar dapat memodelkan plant coupled tank serta decoupler, maka dilakukan 

pengumpulan data pra-desain seperti yang ditunjukkan oleh tabel 3.1 untuk nilai parameter 

plant dan 3.2 untuk nilai titik kerja plant. 

 

           Tabel 3.1 Nilai parameter plant [8]. 

A (cm2) 66.25 

a (cm2) 0.1963 

β1 0.35903 

β2 0.45848 

Βx 0.38705 

               

               Tabel  3.2 Titik kerja plant [8]. 

u1 (V) 2.5 

u2 (V) 2 

h1 (x10% Range ) 2.749 

h2 (x10% Range ) 3.262 

k1 (cm
3
/V.s) 2.88 

k2 (cm
3
/V.s) 2.588 
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3.4 Penentuan Variabel 

 Data-data dari tabel 3.1 dan 3.2 yang telah dikumpulkan sebelumnya kemudian 

disubstitusikan ke dalam model matematis plant yang berbentuk transfer function untuk 

memudahkan simulasi desain. Berdasarkan persamaan (2.12) sampai (2.15) di bab 2, sehingga 

didapatkanlah transfer function untuk plant coupled tank sebagai berikut: 

 

   ( )  
                

                      
                 (3.1) 

   ( )  
         

                      
                 (3.2) 

   ( )  
         

                      
                 (3.3) 

   ( )  
                 

                      
                  (3.4) 

Untuk teknik decoupling maka substitusikan matriks transfer function kedalam persamaan 

(2.16) dan (2.17) di bab 2, sehingga didapatkan persamaan untuk plant coupled tank dengan 

teknik decoupling sebagai berikut: 

  ( )  
   

   
 

         

                 
                 (3.5) 

  ( )  
   

   
 

         

                
                 (3.6) 

 

3.5 Validasi Model Matematis 

 Untuk menguji kebenaran data-data yang telah dikumpulkan maka telah dilakukan 

simulasi. Simulasi ini menggunakan software matlab simulink r2017a, setelah disimulasikan 

dapat dilihat bahwa terjadi efek interaksi silang antara tangki 1 dan 2 saat open loop dan 

bahwa teknik decoupling yang dirancang mampu menghilangkan efek interaksi silang 

tersebut. Sehingga kevalidan data-data tersebut sudah teruji kebenarannya.  
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3.6   Perancangan Simulasi Pengendali Fuzzy 

Perancangan pengendali fuzzy ini merujuk pada penelitian Erwin Syah karena nilai 

parameter untuk plant coupled tank yang digunakannya adalah sama selain itu rancangan fuzzy 

yang dibuat memiliki jumlah himpunan keanggotaan yang sedikit sehingga lebih sederhana. 

Pada perancangan fuzzy yang telah dilakukannya, digunakan nilai error dan change error 

sebagai input pengendali fuzzy dan output fuzzy yaitu nilai tegangan pompa. Dalam proses 

fuzzifikasi, perlu ditentukan bentuk dan batasan fungsi keanggotaan (membership function) 

input dan output pengendali. Bentuk fungsi keanggotaan input dan output yang dipakai pada 

perancangan ini adalah bentuk trapesium (trapezium) dan segitiga (triangle) [4]. Penentuan 

rentang fungsi keanggotaan error, change error dan control signal dibuat dengan interval [-4, 

4] untuk input dan output. Gambar 3.2 dan 3.3 memperlihatkan fungsi keanggotaan input dan 

gambar 3.4 memperlihatkan fungsi keanggotaan output. 

 

Gambar 3.2 Fungsi keanggotaan input Error  
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Gambar 3.3 Fungsi keanggotaan input ChangeError  

 

Gambar 3.4 Fungsi keanggotaan output Control Signal  

 

 Pada variabel input, fungsi keanggotaan “Error” dibagi dalam 3 himpunan fuzzy: 

ENegative, EZero,EPositive dan fungsi keanggotaan “ChangeError” juga dibagi kedalam 3 

himpunan fuzzy : CENegative, CEZero, CEPositive. Pada variabel output “Control Signal”, 

fungsi keanggotaan dibagi dalam 5 himpunan fuzzy : LargePositive, SmallPositive, Zero, 

SmallNegative, LargeNegative. 
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3.6.1 Aturan Dasar (Rules Base) 

Pada perancangan ini digunakan rules base berbentuk matriks yang dinyatakan pada 

tabel 3.3 dengan pendefinisian Error = Input – Output.  

Tabel 3.3 Rules base pengendali fuzzy  

 Error 

ErrorChange 
ENegative Ezero Epositive 

ECNegative LargeNegative SmallNegative Zero 

ECZero SmallNegative Zero SmallPositive 

ECPositive Zero SmallPositive LargePositive 

 

 

Gambar 3.5 Bentuk control surface pengendali fuzzy 

 

3.6.2 Mekanisme Inference 

 Mekanisme inference pada perancangan ini terdiri dari dua tahap, yaitu : evaluasi 

aturan dan agregasi dari output rules. Pada tahap evaluasi aturan, input yang telah difuzzifikasi 

diaplikasikan ke antecedent dari fuzzy rules. Jika fuzzy rules memiliki lebih dari satu input, 

maka operator fuzzy (AND atau OR) digunakan untuk mendapatkan nilai tunggal yang 

menyatakan hasil dari evaluasi antecedent. Pada perancangan ini digunakan operator fuzzy 

AND untuk mengevaluasi antecedent.  

Setelah evaluasi antecedent didapat, maka hasil evaluasi diterapkan pada fungsi 

keanggotaan dari consequent. Metode yang digunakan pada perancangan ini adalah clipping, 
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dimana metode ini memotong bagian atas fungsi keanggotaan consequent pada level yang 

sama dengan antecedent, mengakibatkan himpunan fuzzy kehilangan sebagian informasi. 

Tetapi, metode clipping banyak digunakan karena tidak begitu kompleks dan menghasilkan 

output permukaan agresi yang lebih mudah untuk didefuzzifikasi. 

 

3.6.3 Defuzzifikasi 

 Terdapat beberapa metode yang digunakan pada proses defuzzifikasi, yaitu metode 

weighted average yang akan digunakan pada perancangan ini. Metode weighted average 

digunakan karena waktu yang dibutuhkan untuk proses defuzzifikasi sangat sedikit sehingga 

meningkatkan efesiensi dalam  hal perhitungan. 

 

3.7  Perancangan Simulasi Pengendali SSMC (Static Sliding Mode Controller) 

 Perancangan pengendali SSMC ini merujuk pada penelitian Ilham Ahmad karena nilai 

parameter untuk plant coupled tank yang digunakannya adalah sama. Transfer function dari 

decoupling yang ditunjukan pada persamaan 3.5 dan 3.6 akan dimisalkan menjadi fungsi 

transfer dimana koefisien numerator dan denumerator dimisalkan menjadi variable yang 

bernilai tetap. Maka transfer function plant akan menjadi [7]: 

  ( )  
  

      
  ,   ( )  

  

      
 

Dengan  

   = 0.03906,    = 0.04347 

   = 0.001019,    = 0.00124 

   = 0.0005161,    = 0.0004638 

 Kemudian direpresentasikan dalam bentuk persamaan diferensial (dengan asumsi bahwa 

semua nilai awal adalah nol), maka persamaannya dapat ditulis sebagai berikut: 

  ̇                  (3.7) 

Kemudian ambil sinyal error sebagai variabel state: 

     

 ̇   ̇     

 ̇   ̈ 

Persamaan untuk sinyal error adalah: 
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                   (3.8) 

Karena set point tetap (permasalahan reference), maka: 

  ̇                  (3.9) 

 ̇    ̈                     (3.10) 

Dengan substitusikan persamaan (3.8), (3.9) dan (3.10) pada persamaan (3.7), sehingga: 

   ̇    (    )                        

                                   

                                (3.11) 

Sehingga didapatkan persamaan state-space: 

[
 ̇ 
 ̇ 
]  [

  
   

] [
  
  
]  [

 
  
]   [

 
  
]                 (3.12) 

Didefinisikan suatu permukaan luncur: 

 ̇( )                

 ( ̇)                

 ( ̇   ̇ )                       (3.13) 

Maka akan dapat dicari sinyal kendali dengan asumsi bahwa sinyal kendali natural adalah nol, 

sehingga: 

                                   

                                   

    
 

 
(           )                   (3.14) 

Setelah didapat sinyal kendali ekivalen maka dapat ditemukan sinyal kendali natural: 

 ̇( )                             

 ̇( )              (
 

 
(           ))                    

 ̇( )             
 

 
(           )                     

 ̇( )                                                      

 ̇( )                                      (3.15)              

Berdasarkan analisa kestabilan Lyapunov di bab 2 pada persamaan (2.18) Maka dipilih: 
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 ̇( )         ( ( ))                    

Dimana     (suatu konstanta positif) sehingga menjadi: 

            ( ( ))                    

   
 

 
      ( ( ))                             (3.16)  

Dengan demikian didapat untuk sinyal kendali total sesuai persamaan (2.19) adalah sebagai 

berikut:                     

  
 

 
(           )  

 

 
      ( ( ))                         (3.17) 

Fungsi diskontinyu signum diubah menjadi fungsi kontinyu saturasi dengan tujuan untuk 

menghilangkan permasalahan chattering pada pengendali sliding mode. Sehingga persamaan 

(3.17) menjadi: 

  
 

 
(           )  

 

 
     ( ( ))                                    (3.18) 

atau 

  
 

 
((           )        ( ( )))                         (3.19) 

 


