
 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Teori kendali merupakan teori yang dapat diimplementasikan dalam masalah teknis. Pada persoalan teori kendali yang sering digunakan adalah bentuk linier kuadratik, pada persoalan linier kuadratik masalah dasarnya adalah menentukan fungsi kendali dengan persamaan dinamikanya berbentuk linier dan fungsi tujuannya berbentuk kuadratik. Secara umum persoalan teori kendali dapat dibentuk menjadi dua bagian yaitu nonsingular dan singular. Nonsingular adalah matrik yang memiliki invers, sedangkan singular merupakan matrik yang tidak memiliki invers atau dapat disebut juga sebagai deskriptor. Pembahasan mengenai sistem deskriptor dapat kita temukan dalam beberapa penelitian atau beberapa jurnal yang membahas tentang sistem deskriptor.  Beberapa penelitian terdahulu telah membahas masalah menentukan fungsi kendali pada persoalan Linier kuadratik, diantaranya adalah Musthofa (2014) yang membahas mengenai persamaan diferensial dinamik deskriptor untuk satu kendali. Persamaaan dinamik deskriptor dirubah kebentuk persamaan dinamik umum dan fungsi tujuan dirubah kebentuk kuadratik yang umum.  Penelitian lainnya tentang sistem kendali bisa dilihat dalam jurnal penelitian yang berkaitan pada hal tersebut yaitu pada penelitian oleh Maiza (2017) membahas mengenai Linier kuadratik untuk sistem deskriptor berindek satu. Dalam jurnalnya membahas mengenai persoalan kendali dengan persamaan linier kuadratik untuk sistem deskriptor berindek satu untuk kasus matrik dan scalar. Penelitian lainnya dapat dilihat pada penelitian tugas akhir oleh Suryani (2016) membahas mengenai sistem kendali lingkar tertutup untuk waktu berhingga dengan deskriptor dua kendali. Didalam penelitian ini Suryani membahas tentang fungsi kendali dan kestabilan sistem deskriptor dua kendali. Lalu penelitian lainnya dapat dilihat pada jurnal penelitian Hasanah (2013) membahas mengenai penyelesaian sistem deskriptor linier diskrit bebas waktu. Didalam penelitiannya 



I-2  Hasanah membahas tentang cara pengaplikasian sistem deskriptor linier diskrit dengan dua subsistem sederhana.    Pada jurnal Mustofa (2014) dalam penelitiannya menggunakan bentuk kendali sistem deskriptor secara umum dengan satu kendali menggunakan waktu kontinu dengan menggunakan fungsi kendali, sedangkan penelitian Maiza(2016) menggunakan bentuk kendali sistem deskriptor berindek satu untuk kasus matrik dan skalar, sedangkan penelitian Suryani (2016) menggunakan sistem deskritor dengan sistem kendali lingkar tertutup menggunakan waktu berhingga. Berdasakan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai sistem kendali lingkar tertutup dengan deskriptor dengan waktu diskrit. Sedangkan penelitian Hasanah (2013) menggunakan sistem desktiptor linier diskrit dengan bebas waktu. Sehingga penulis mengambil judul “ Sistem Kendali 

Lingkar Tertutup untuk waktu Diskrit dengan sistem Deskriptor dua 

kendali”.       
1.2  Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diberikan rumusan masalah yaitu “ Bagaimanakah membentuk sistem kendali dan analisa kestabilan pada sistem kendali  lingkar tertutup waktu diskrit dengan sistem deskriptor?”   
1.3 Batasan Masalah Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 1. Sistem dinamik terdiri dari persamaan dinamik dan fungsi tujuan dalam bentuk waktu diskrit . 2. Sistem deskriptor berindeks satu untuk dua kendali. 3. Sistem kendali yang digunakan adalah lingkar tertutup.       



I-3  1.4 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian pada tugas akhir ini adalah untuk mendapatkan sistem kendali lingkar tertutup waktu diskrit dengan sistem deskriptor dua kendali dan mendapatkan hasil kestabilan sistim dinamik.  
1.5 Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini adalah: 1. Memberikan pengetahuan serta kontribusi bagi pembaca untuk membantu mempelajari dan memperdalam masalah kestabilan sistem kendali lingkar tertutup untuk waktu diskrit dengan sistem deskriptor.  2. Sebagai menambah wawasan pengetahuan khususnya bagi mahasiswa/i yang menempuh mata kuliah teori kendali Jurusan Matematika. 3.    Sebagai bahan informasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.  
1.6 Sistematika Penulisan Agar penulisan Tugas Akhir ini lebih terarah dan mudah dipahami maka digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab. Masing-masing bab dibagi kedalam beberapa subbab dengan rumusan sebagai berikut: 
BAB I  Pendahuluan   Pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, serta sistematika penulisan.  

BAB II  Landasan Teori  Landasan teori berisikan tentang hal-hal yang dijadikan sebagai dasar teori untuk mengembangkan tulisan tugas akhir. 
BAB III  Metodologi Penelitian  Bab ini berisikan tentang metode-metode yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini. 
BAB IV  Pembahasan Bab ini berisikan pemaparan cara-cara untuk mendapatkan hasil penelitian tersebut. 
 



I-4  BAB V  Penutup   Bab ini berisikan kesimpulan dan saran.    


