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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 
Jenis penelitian yang akan digunakan adalah jenis simulasi. Penelitian ini akan 

menjelaskan tentang sistem dari rotary inverted pendulum yang menggunakan sistem 

kendali Hybrid SMC-PID untuk membuat pendulum tetap mempertahankan batang 

pendulum pada posisi terbalik. Sistem ini akan disimulasikan menggunakan simulasi pada 

Matlab. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 
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Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian (lanjutan) 

 

Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka dari itu terdapat beberapa tahap 

perencangan yang harus dilakukan yaitu: 

Keterangan Gambar Alur Penelitian : 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah yang dilakukan adalah menetukan permasalahan yang akan 

diangkat pada Tugas Akhir ini, masalah yang ingin diselesaikan adalah besarnya nilai 

overshoot pada pengendali SMC ketika kedua pengendali digabungkan. 
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2. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan dan referensi yang 

berhubungan dengan penyelesaian permasalahan yang ditemukan pada sistem Rotary 

Inverted Pendulum, Pengendali SMC, proportional, integral, derivative (PID) dan 

Hybrid SMC-PID. 

 

3. Pengumpulan Data 

State space plant diperoleh berdasarkan data yang telah diperoleh dari jurnal 

rujukan kemudian menentukan nilai ts, tr, td, dan ess dari hasil simulasi menggunakan 

software Matlab.  

 

4. Perancangan pengendali 

Perancang pengendali dimulai dengan merancang pengendali SMC kemudian PID. 

Lalu melakukan kombinasi pengendali SMC dan Proportional, Integral, Derivative 

(PID). 

 

5. Analisa hasil 

Melakukan analisis hasil pengujian dan mengklarifikasi hasil tersebut terhadap 

tujuan yang telah ditetapkan. Apabila telah memenuhi tujuan berarti penelitian telah 

berhasil. 

 

6. Kesimpulan 

Setelah semua tahap dilakukan dan didapatkan hasil dengan tujuan yang telah 

tercapai maka akan ditarik kesimpulan untuk mempertegas dan memperjelas bahwa 

gagasan yang diusulkan atau dikerjakan dalam bentuk penelitian telah selesai 

dilaksanakan. 

 

3.1     Identifikasi Masalah 

Masalah yang diangkat untuk penelitian ini yaitu tentang stabilisasi dan posisi sudut 

pada batang pendulum. Dimana ketika diberi beban dan gangguan sinyal, maka plant 

cenderung tidak stabil. Kemudian, masalah selanjutnya terdapat pada jurnal rujukan yang 
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membahas tentang rotary inverted pendulum dengan pengendali hybrid SMC-Fuzzy [7]. 

Masalah yang ditemukan dalam penelitian tersebut adalah overshoot  yang besar 

(84.463%) pada pengendali SMC.  

3.2       Studi Literatur 

  Studi literatur yang dilakukan yaitu dengan mencari sumber-sumber terkait tentang 

materi rotary inverted pendulum yang membahas permasalahan pada stabilisasi terhadap 

rotary (yang tidak stabil). Kemudian mempelajari pengendali yang akan digunakan pada 

plant yaitu kendali SMC dan kendali konvensional proportional, integral, derivative 

(PID). Selanjutnya menggabungkan kedua pengendali tersebut untuk mendapatkan hasil 

yang lebih bagus. 

 

3.3      Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan mencari fungsi transfer 

dari plant rotary inverted pendulum, sistem open loop, parameter dan permasalahan dari 

jurnal rujukan. Setelah diperoleh data yang diperlukan, maka plant tersebut diberi 

pengendali dan dianalisa.  

3.3.1 Simulasi Open Loop Rotary Inverted Pendulum 

 Pada bab 2 telah dijelaskan mengenai rotary inverted pendulum yang memiliki 

sudut lengan (θ) dan sudut pendulum (α). Kedua parameter ini telah didapat persamaan 

matematisnya pada persamaan 2.11 dan telah didapatkan nilai state space berdasarkan 

persamaan 2.40 sampai 2.43 kemudian diimplementasikan pada blok simulink dengan 

plant secara open loop. 

 

Gambar 3.2. Diagram blok Simulink rotary inverted pendulum secara open loop. 

 Setelah perancangan blok Simulink selesai, maka software simulink pada Matlab 

disimulasikan dan didapatkan grafik hasil keluaran sistem open loop seperti pada gambar 

3.3 berikut : 
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Gambar 3.3 Grafik Open Loop Dari Sistem  Rotary inverted pendulum Tanpa 

Gangguan. 

 Gambar 3.3 diatas dapat dilihat bahwasanya sudut θ pada rotary inverted pendulum 

menuju nilai yang tak hingga walaupun telah diberi initial condition 0.1 rad. Dapat ditarik 

kesimpulan bahwa plant rotary inverted pendulum memiliki karakteristik plant non liniear 

yang mengakibatkan respon keluaran yang tidak stabil. Sehingga perlu untuk dilakukan 

perancangan pengendalian agar respon keluaran plant menjadi stabil. 

 

3.4       Perancangan Pengendali SMC 

Pada Tugas Akhir ini, pengendali SMC digunakan untuk mempertahankan 

kestabilan pada batang pendulum yang cenderung jatuh jika diberi gangguan. Maka dari 

pada itu, perancangan pengendali SMC ini menggunakan metode Lyapunov.  

 

Gambar 3.4 Diagram blok pengendali sliding mode control (SMC) 

pada plant rotary inverted pendulum. 
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Gambar 3.5 Hasil Respon SMC Pada Plant Rotary Inverted Pendulum Tanpa Gangguan. 

Dari hasil respon diatas dapat disimpulkan bahwa kendali SMC dapat mencapai 

dan mempertahankan kestabilan dari plant rotary inverted pendulum, tetapi masih terdapat 

gangguan sinyal chattering pada steady state dan overshoot yang harus diatasi agar tidak 

mengganggu motor dalam mestabilkan pendulum. 

Fungsi transfer pada beban minimal, akan dimisalkan menjadi variabel tetap agar 

lebih mudah dalam mendesain pengendali. Sehingga fungsi penghantar plant ditentukan 

dari persamaan 2.59 sampai 2.62: 

Untuk nilai state space didapatkan dari persamaan 2.59 sampai 2.62 : 

   ̇      

   ̇      

   ̇                                 

   ̇                                 

Didefinisikan suatu permukaan luncur: 

    ̇                                                                                                                             

      
̇     ̇     ̇     ̇                                                                                 
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Maka dapat dicari sinyal kendali equivalen : 

       ̇     ̇                                                                                                                                          

                                                                                

                                    

                                   

    
                       

      
 

Setelah ditemukan sinyal kendali equivalen maka dapat dicari sinyal kendali 

natural: 

   ̇     ̇     ̇   

   ̇                                                                  

   ̇                                         

   ̇                               ( 
                       

      
     ) 

   ̇                                                (3.1) 

Berdasarkan pada syarat kestabilan Lyapunov pada persamaan 3.1 maka dipilih : 

   ̇               

                        

    
           

       
                                                                                                                               

    
         

       
                                                                                                                                 

Dimana  > 0 ( Konstanta positif ). 

Dengan demikian, didapat sinyal kendali total U yaitu: 

 U =   +   



III-8 
 

   
                       

       
 

          

       
                                                                    

   
                                 

      
                                                                     

Pada diskontinyu signum diubah menjadi fungsi kontinyu saturasi dengan tujuan 

agar mengurangi chattering pada pengendali sliding mode. Sehingga didapatkan 

persamaan: 

  
                                

     
                                                                        

Dari persamaan 3.5, maka dirancang blok diagram Simulink pengendali SMC 

sebagai berikut : 

 

Gambar 3.6  Blok diagram Simulink pengendali  SMC. 

3.5 Perancangan Pengendali Proportional, Integral and Derivative (PID) 

Perancangan pengendali pada penelitian tugas akhir ini, pengendali SMC akan di 

hybrid dengan pengendali PID, dan metode penalaan pengendali PID adalah dengan 
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menggunakan metode heuristic, yaitu dengan melakukan uji coba nilai Kp, Ki dan Kd 

sehingga mendapatkan respon sistem yang diinginkan. 

 

Gambar 3.6. Diagram Blok Sub System PID 

Tabel 3.1. Tuning Parameter Nilai Kp, Ki, Kd PID dengan Metode Heuristic pada sistem 

rotary inverted pendulum. 

Sudut Pendulum 

Kp Ki Kd 

1 - - 

25 1 - 

25 5 1 

50 10 1 

100 17 1 

Tabel diatas didapat dengan tuning metode heuristic yaitu dengan uji coba nilai 

PID. Didapat kestabilan dengan nilai Kp = 100, respon keluaran sistem sudah bagus dan 

jika kurang dari 100 maka respon keluaran sistem tidak akan mencapai set point. Untuk 

nilai Ki = 17, jika lebih dari 17 maka respon keluaran sistem melebihi set point. Dan pada 

uji coba nilai Kd didapat angka 1 untuk respon sistem dapat stabil, jika melewati dari 

angka tersebut maka respon keluaran sistem melebihi set point. Karena fungsi Kd hanya 

untuk menghilangkan osilasi dan overshoot yang terjadi pada sistem. 
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3.6 Perancangan Pengendali Hybrid SMC-PID 

Pada penelitian ini, pengendali Hybrid SMC-PID merupakan penggabungan dari 

kendali SMC dan kendali PID seperti ditunjukkan pada gambar 3.7 berikut : 

 

Gambar 3.7. Blok Simulink Rancangan Pengendali Hybrid SMC-PID Pada Sistem Rotary 

Inverted Pendulum. 

 

 

Gambar 3.8. Simulink Pengendali Hybrid SMC-PID Pada Sistem Rotary Inverted 

Pendulum. 

 Berikut grafik hasil pengendali SMC setelah di hybrid dengan pengendali 

proportional, integral, derifative (PID) : 
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Gambar 3.9. Grafik Respon Keluaran Plant Rotary Inverted Pendulum Dengan Pengendali 

Hybrid SMC-PID Tanpa Gangguan. 

3.7      Analisa Yang Akan Dilakukan 

Pengujian sistem dilakukan secara simulasi. Simulasi yang dilakukan dengan tujuan 

untuk mendapatkan kestabilan pada sistem rotary inverted pendulum setelah dipasang 

pengendali SMC dan Hybrid SMC-PID tanpa gangguan dan dengan penambahan 

gangguan. Dari hasil simulasi dapat diperoleh analisis mengenai pengendali dalam 

mencapai karakteristik respon yang diinginkan. Ada beberapa analisa yang akan dilakukan 

yaitu : 

1. Analisa kestabilan respon transien ( rise time, settling time, delay time, konstanta 

waktu, overshoot dan error steady state). 

2.  Memberikan gangguan terhadap plant dan dapat mengatasi gangguan dengan  

settling time  yang cepat dan hasil yang bagus (cepat dalam mencapai set point). 

 

 

Gambar 3.10. Rancangan Pengendali Hybrid SMC-PID Dengan Gangguan Pada Sistem 

Rotary Inverted Pendulum. 


