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 BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem rotary inverted pendulum atau dengan nama lain furuta pendulum adalah 

sistem yang mensimulasikan sebuah mekanisme kendali untuk mengatur permasalahan 

kestabilan. Rotary inverted pendulum ini merupakan salah satu plant yang non linear 

(sistem yang tidak tetap dan sering berubah) [2]. Rotary inverted pendulum memiliki 

karakter yang tidak stabil sehingga untuk dapat mengendalikannya diperlukan teknik 

kendali yang tidak mudah  dibandingkan dengan teknik kendali pada sistem yang liniear 

dan stabil.  

Sistem kendali pendulum memiliki tiga permasalahan, yaitu swing-up, stabilisasi, 

dan tracking. Swing-up adalah usaha yang dilakukan untuk mengayunkan batang 

pendulum dari posisi menggantung ke posisi terbaliknya. Stabilisasi adalah usaha yang 

dilakukan untuk menjaga batang pendulum tetap stabil pada posisi terbaliknya. Tracking 

adalah usaha yang dilakukan untuk memaksa sistem pendulum bergerak mengikuti sinyal 

referensi dengan tetap mempertahankan batang pendulum pada posisi terbaliknya [3]. 

Rotary inverted pendulum merupakan sistem non linear yang sering digunakan untuk 

menguji metode-metode kendali [4]. 

Dalam beberapa penelitian mengenai rotary inverted pendulum, telah banyak 

dilakukan penelitian sebelumnya, penelitian pertama adalah penelitian yang berjudul 

“Desain Sistem Kendali Rotary Pendulum Dengan Sliding-PID”. Penelitian ini merancang 

sistem kendali yang dapat menstabilkan posisi pendulum yang bergerak pada bidang yang 

tegak lurus terhadap rotating arm yang digerakkan oleh motor. Dari penelitian tersebut 

dapat disimpulkan bahwa pengendali Sliding-PID menghasilkan respon yang lebih baik 

dibandingkan dengan kendali PID. Hal ini dikarenakan nilai overshoot pada kendali 

Sliding-PID lebih kecil dibanding kendali PID. Namun, penelitian ini memiliki kekurangan 

pada waktu yang diperlukan untuk menstabilkan sudut α dan sudut θ  pada kendali Sliding-

PID lebih besar yaitu 5,8591 detik sedangkan PID hanya 0,5190 detik. Kemudian nilai 

steady state error dari Sliding-PID lebih besar yaitu 4,94% sedangkan kendali PID sebesar 

4,81% [5]. 

Selanjutnya adalah penelitian yang berjudul “Kendali Hybrid PID-Fuzzy Menjaga 

Keseimbangan Pendulum Pada Sistem Rotary Inverted Pendulum Berdasarkan  Time 
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Response”. Penelitian ini merancang kendali hybrid PID-Fuzzy untuk mengendalikan 

pendulum agar tetap seimbang dan berada diposisi atas. Dari penelitian tersebut dapat 

disimpulkan bahwasanya kendali hybrid PID-Fuzzy dapat menjaga keseimbangan 

pendulum tetap berada pada posisi seimbang. Kekurangan penelitian adalah saat diberi 

gangguan pada error terjadi peningkatan dari 0,000123 radian menjadi 0,0014 radian dan 

besarnya recovery time pada detik ke 6 sampai detik ke 8 yaitu sebesar 1.2 detik [6]. 

Kemudian penelitian yang berjudul "Analisis Sistem Kendali Hybrid Sliding  Mode 

Control (SMC)-Fuzzy Pada Rotary Inverted Pendulum”. Penelitian ini merancang 

pengendali Hybrid Sliding  Mode Control (SMC)-Fuzzy untuk menghilangkan efek osilasi 

(chattering) yang terjadi pada kendali SMC. Kesimpulan dari penelitian ini bahwasanya 

kendali Fuzzy yang dikombinasikan dengan SMC dapat menghilangkan efek osilasi 

(chattering) pada SMC. Penelitian ini terdapat kekurangan pada pengendali SMC yang 

memiliki overshoot sangat besar yaitu 84.463% untuk respon keluaran pengendali [6]. 

Penelitian yang berjudul “Designing Of Proportional Sliding Mode Controller For 

Linear One Stage Inverted Pendulum”. Penelitian ini merancang pengendali SMC, PID 

dan Fuzzy untuk sistem inverted pendulum orde satu serta membandingkan hasil dari 

perancangan masing-masing pengendali. Dapat disimpulkan bahwasanya pengendali SMC 

merupakan kendali yang kokoh terhadap sinyal gangguan namun memiliki nilai overshoot 

yang paling besar diantara PID dan Fuzzy [13].  

Dari penelitian diatas, penulis memilih pengendali Sliding Mode Control (SMC), 

dimana sliding mode control adalah suatu metode kendali yang mampu berkerja baik pada 

sistem non linear. Metode pengontrolan sliding mode control adalah dengan menggunakan 

kendali penyaklaran berkecepatan tinggi untuk men-drive trayektori state dari plant 

menuju sebuah permukaan khusus yang ditentukaan dalam ruang state, yang biasa disebut 

dengan permukaan luncur (proses ini disebut dengan reaching mode) dan kemudian 

mempertahankan trayektori state dari plant tetap berada sepanjang permukaan luncur 

(gerak tersebut disebut sliding mode). Tapi dalam hal ini, SMC masih memiliki  kelemahan 

dimana terdapat overshoot yang besar (84.463%) dan efek osilasi (chattering) pada 

penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan. Nilai overshoot yang besar sangat 

mengganggu kestabilan dari sistem rotary inverted pendulum. Kemudian efek chattering 

yang terjadi pada pengendali SMC dapat menimbulkan getaran yang berbahaya ketika 

dilakukan pengukuran noise dalam skala pengukuran yang kecil (chattering analysys, arie  



 
 

I-3 
 

levant) [7]. Maka dari itu diperlukan sebuah pengendali yang dapat mengatasi kelemahan 

SMC tersebut, salah satunya yaitu pengendali PID. 

Pengendali PID merupakan kendali konvensional yang sudah banyak digunakan  

salah satunya dalam pengendalian rotary inverted pendulum. Kendali PID digunakan untuk 

menghilangkan overshoot, chattering pada SMC dan error pada beban[5][8]. Keunggulan 

utama pengendali PID yaitu memperbaiki respon transien yang lebih baik dalam hal 

settling time dan rise time, mengurangi error steady state serta meredam osilasi  [9]. 

Dengan menggabungkan kendali SMC dan kendali PID diharapkan sistem mampu 

mendapatkan set point yang diinginkan, respon time yang lebih cepat untuk menstabilkan 

rotary inverted pendulum walaupun diberi gangguan dan memperkecil error serta 

mengurangi overshoot pada yang besar kendali SMC. 

Melihat berbagai masalah yang ada pada rujukan diatas, maka penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian tentang kendali hybrid Sliding Mode Control (SMC)-PID 

dengan plant rotary inverted pendulum, karena rotary inverted pendulum merupakan suatu 

sistem dengan orde tinggi dan sistem yang non liniear. Pada penelitian ini, permasalahan 

yang akan dikendalikan yaitu stabilisasi dan posisi sudut pada rotary inverted pendulum. 

Sehingga, dalam Tugas Akhir ini penulis mengambil judul “Perancangan Pengendali 

Hybrid Sliding Mode Control  (SMC)-Proportional, Integral, Derivative (PID) Pada 

Sistem Rotary  Inverted Pendulum”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana cara untuk mendapatkan respon yang bagus pada plant rotary inverted 

pendulum dengan waktu respon transien yang bagus (cepat dalam mencapai set point), dan 

menghilangkan overshoot pada pengendali SMC serta bagaimana agar sistem tetap terjaga 

kestabilannya dan posisi sudut pendulum dapat dikendalikan ketika diberi gangguan. 

 

1.3       Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang pengendali hybrid SMC-PID untuk 

mendapatkan kestabilan dan mengendalikan posisi sudut pendulum dengan fokus 

penelitian yaitu mendapatkan waktu respon transien yang bagus (cepat dalam mencapai set 

point) dan menghilangkan overshoot pada SMC, serta ketika diberi gangguan, sistem dapat 

mempertahankan kestabilannya.  
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1.4 Batasan Masalah 

Supaya penelitian ini fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka perlu adanya 

batasan masalah penelitian. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Persamaan matematis merujuk pada Quanser [1] dan parameter rotary inverted 

pendulum merujuk pada penelitian Nowab Md Aminul Haq [12]. 

2. Hanya membahas stabilisasi dan posisi sudut rotary inverted pendulum. 

3. Menggunakan nilai kondisi awal 0.1 rad pada posisi sudut rotary inverted 

pendulum 

4. Menggunakan software MATLAB dalam melakukan simulasi. 

5. Tidak membahas hardware. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Teoritis 

1. Memberikan gambaran dan pengetahuan tentang desain pengendali Hybrid 

Sliding Mode Control (SMC)-PID. 

2. Untuk mengetahui karakteristik respon sistem rotary inverted pendulum dengan 

pengendali Hybrid Sliding Mode Control (SMC)-PID yang disimulasi pada 

aplikasi MATLAB. 

 

1.5.2 Manfaat Praktis 

1. Memberikan gambaran dan referensi dalam pemilihan kendali untuk 

keseimbangan. 

2. Sebagai acuan dalam penerapan teknologi kendali diberbagai jenis industri dan 

berbagai teknologi. 

 


