
I.1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Pada masa sekarang ini perkembangan teknologi khususnya pada bidang perindustrian 

kian melaju sangat pesat, bermacam-macam produk yang dihasilkan untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. Salah satu contoh produksi industri adalah kaca, kaca merupakan suatu 

bahan anorganik hasil peleburan beberapa bahan dasar yang kemudian didinginkan sampai fase 

padat. Bahan baku dalam pembuatan kaca yaitu, silica sand, dolomite, soda ash dan bahan 

pendukung lainnya culle, salt, cake, sodium nitrare, feldspar, calumite. Proses yang 

menentukan dari sebuah produk kaca lembaran yaitu proses pembakaran atau peleburan yang 

dilakukan di dalam furnace (melting)[1]. Lembaran kaca merupakan salah satu komoditif yang 

terpengaruh terhadap tingginya kapasitas produksi mencapai 1.45 juta ton pada tahun 2015[2]. 

Namun pada kenyataannya tidak semua industri manufaktur mengalami pertumbuhan, menurut 

data dari Badan Pusat Statistik, perkembangan ekspor industri kaca dan barang dari kaca 

mengalami trend penurunan 2 persen sejak tahun 2010 sampai 2014. Begitu pula pada tahun 

2017, industri kaca belum menunjukkan adanya peningkatan dan malah mengalami penurunan 

10 persen dari tahun sebelumnya [3]. Hal ini menunjukkan kondisi yang kontradiksi dengan 

potensi yang dimiliki Indonesia untuk mendukung perkembangan industri kaca. 

Masalah yang tidak diingikan oleh industri dalam pembuatan kaca adalah timbulnya 

kecacatan, produksi cacat adalah produk yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar mutu 

yang diterapkan. Banyak faktor-faktor penyebab cacat produk seperti material, metode, mesin, 

dan manusia dari studi kasus yang didapatkan bubble merupakan kasus cacat yang paling 

banyak ditemukan dengan presentase jumlah cacat sebesar 46,1%. Kerugian akibat produksi 

cacat adalah penurunan jumlah produksi barang yang akan dikirim dari dalam maupun luar 

negri[4]. Kerusakan kaca tersebut dipengaruhi saat proses penurunan temperatur pada kaca, 

dalam proses ini kaca tidak bisa langsung berada pada temperatur lingkungan kaca mesti 

diturunkan secara bertahap. Proses penurunan temperatur ini dimulai setelah pengolahan kaca 

pada suhu yang tinggi kemudian akan dilakukan penurunan temperatur secara bertahap, proses 
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ini disebut dengan Annealing, pada proses Annealing terdapat 2 proses penurunan temperature 

kaca yaitu heater and cooling. Annealing hearter adalah penurunan temperatur dengan suhu 

tertentu untuk memasuki pada tahap selanjutnya, Annealing cooling penurunan temperatur 

setelah pada tahapan sebelumnya hingga sama dengan suhu lingkungan. Untuk penelitian ini 

penulis lebih focus di proses heater Annealing pengelolahan kaca saja. Dimana sistem kerjanya 

adalah menurunkan temperature kaca dan diatur temperatur kaca tersebut tetap agar tidak ada 

kerusakan dan hal yang tak diinginkan [5]. 

Pengendali temperatur tentunya menjadi hal yang penting dalam proses Annealing 

tersebut. Salah satu parameter yang harus diperhatikan sehubung dengan sistem pengendalian 

temperatur pada proses Annealing tersebut adalah kestabilan. Kestabilan pada proses disini 

adalah sejauh mana temperatur yang akan dihasilkan untuk memanaskan kaca memiliki 

pergerakan nilai yang stabil sesuai dengan setpoint yang diharapkan [5]. 

Penelitian terdahulu yang terkait dengan Annealing dan pengendali temperatur 

diantaranya: yang pertama membahas penerapan PID controller pada sistem temperatur pada 

proses pembuatan kaca lembaran di PT. Asahimas Flat Glass,tbk Sidoarjo. Hasil penulisannya 

menyatakan bahwa kondisi kestabilan tercapai. Namun kelemahannya terdapat pada masih 

terjadinya overshoot sebesar ±12% dan lambat dalam mencapai setpoint[6]. Kedua membahas 

tentang pengendalian suhu kaca menggunakan pengendali Insulated Gate Bipolar Transistor 

(IGBT), penelitiannya menunjukkan ukuran kaca sudah sesuai yang diinginkan dan temperatur 

yang diinginkan juga tercapai, namun kelemahanya adalah lambat menuju setpoint, semakin 

tinggi temperature maka semakin banyak energi yang di gunakan [7]. Penelitian selanjutnya 

membahas tentang perbandingkan Kinerja pengendali PID dan PID fuzzy pada temperarur 

kaca. Hasil simulasi menunjukkan bahwa kedua penendali ini masih menghasilkan overshoot 

rata-rata adalah 2.129% menggunakan pengendali PID Fuzzy dan 16,13%, dihasilkan dengan 

menggunakan pengendali PID tradisional[8]. 

Bebarapa penelitian yang dirujuk masih menunjukkan kelemahan, kelemahan utama 

pada proses Annealing adalah memiliki respon yang lambat dan overshoot yang besar. Untuk 

itu dipilih pengendali optimal Linear Quadratic Regulator (LQR), pengendali Linear 

Quadratic Regulator (LQR) adalah sebuah teknik modern yang menggunakan pendekatan 

persamaan keadaan (state space). Dalam perancangan desain Linear Quadratic Regulator 
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(LQR) unjuk kerja yang dlakukan yaitu dengan mengatur nilai matrik Q dan R yang nantinya 

akan mendapatkan hasil matrik penguat umpan balik K yang optimal untuk memberikan 

respon dan indeks perpormansi yang lebih baik. LQR dapat langsung mengatasi gangguan 

yang telah terjadi sebelumnya dalam waktu yang lebih singkat, karena LQR memiliki bagian 

yang dapat meminialisir jenis-jenis gangguan yang telah terjadi pada keadaan stabil[9]. LQR 

ini menggunakan persamaan differensial Ricatti. Keunggulan utama pengendali LQR dengan 

pengendali yang lain yaitu kemampuannya yang baik dalam mempercepat respon waktu, 

meminal overshoot, dan dapat mempertahankan setpoint.  

Penelitian yang membahas pengendali optimal LQR yang telah dilakukan pada 

penelitian sebelumnya[9][10][11][12], penelitian sebelumnya membuktikan bahwa pengendali 

LQR ini dapat menghasilkan respon waktu yang cepat dan mempercepat kestabilan suatu 

sistem serta meminimalisir gangguan yang terjadi secara optimal. Maka pada penelitian ini 

diharapkan pada sistem temperatur di Annealing lehr ini mendapatkan hasil keluaran yang 

optimal berdasarkan keunggulan yang dimiliki pengendali LQR terhadap sistem yang telah 

dilakukan pada penelitian sebelumnya. 

Dari penjelasan panjang lebar diatas penulis akan melakukan penilitian tugas akhir 

dengan judul “Desain kendali Optimal Linear Quadratic Regulator (LQR) pada Sistem 

Pengendali Temperatur di Annealing Lehr Untuk Pembuatan Kaca Lembaran” 

1.2. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana memperbaiki respon 

waktu dan mengecilkan overshoot pada temperatur di Annealing Lehr dengan mendesain 

pengendali optimal LQR. 

1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan performasi yang optimal dari temperatur 

Annealing Lehr dengan mengunakan kendali optimal Linear Quadratic Regulator (LQR). 

1.4. Batasan Masalah 

Pembahasan penelitian ini di lakukan dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Sistem yang di kendalikan hanya temperatur heater pada Annealing pengelolahan kaca 
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2. Pengendali yang digunakan hanyalah Linear Quadratic Regulator (LQR) 

3. Mengunakan software MATLAB R2014a untuk melakukan simulasi 

4. Nilai pembobt R konstan bernilai 1 

1.5. Manfaat Penulisan 

1. Memberikan gambaran bagaimana perancangan dan mendesain optimasi LQR 

2. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai prosess pengendalian 

temperature heater pada annealing penelolahan kaca 

3. Sebagai acuan referensi dan gambaran pada pengimplementasian yang sesungguhnya. 
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