
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

  Matematika merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat diaplikasikan 

dalam menyelesaikan persoalan kehidupan. Persoalan kehidupan tersebut 

dimodelkan dalam bentuk persamaan. Terdapat salah satu persamaan yang 

memiliki peranan dalam menyelesaikan berbagai persoalan aplikasi matematika 

yaitu persamaan diferensial. Salah satu bentuk persamaan diferensial yaitu bentuk 

persamaan diferensial Riccati. Persamaan diferensial Riccati memiliki peran 

dalam membentuk vektor kendali pada masalah sistem dinamik kendali. 

Peneliti yang telah membahas mengenai persamaan diferensial Riccati 

diantaranya Muhammad Wakhid Musthofa yang meneliti tentang penerapan 

metode sweep pada permainan dinamis linier kuadaratik sistem deskriptor. 

Wakhid Musthofa (2011) menghasilkan persamaan diferensial Riccati untuk satu 

dinamik dengan kendali. Pada penelitiannya hanya ditentukan sifat-sifat solusi 

dari persamaan diferensial Riccati.  

Penelitian yang pernah membahas mengenai solusi Persamaan Diferensial 

Riccati oleh Christy Engine Nita (2015) yang membahas mengenai Metode 

Transformasi Diferensial dalam penyelesaian Persamaan Diferensial Riccati. 

Tujuannya adalah menerapkan sifat-sifat operasi dari transfomasi diferensial 

kedalam persamaan diferensial Riccati untuk menemukan solusi dari persamaan 

diferensial Riccati. Selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fiki 

Rakasiwi (2015), yang dalam penelitiannya membahas mengenai persamaan linier 

kuadratik dengan dua kendali waktu berhingga. Penelitian Fiki digunakan fungsi 

dinamik dan fungsi tujuan, untuk membentuk persamaan diferensial Riccati, 

kemudian dibentuk matriks Hamilton untuk dicari nilai eigen dan vektor 

eigennya. Nilai eigen dan vektor eigen digunakan untuk mendapatkan solusi dari 

persamaan diferensial Riccati. 

Oleh karna itu, penulis tertarik untuk merubah kasus matrik pada penelitian 

Fiki Rakasiwi (2015) menjadi bentuk skalar dan menyelesaikan Persamaan 

Difirensial Riccati yang diperoleh dengan cara metode Transformasi yang didapat 
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pada penelitian Christy Engine Nita (2015). Sehingga penulis mengambil judul  

“Penerapan Metode Trasformasi Diferensial Riccati pada Sistem Dinamik 

Dua Kendali Waktu Berhingga”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka dapat diberikan rumusan 

masalah yaitu “Bagaimanakah penerapan metode transformasi pada penyelesaian 

persamaan diferensial ricatti pada sistem dinamik dua kendali waktu berhingga?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka dalam penulisan  proposal 

Tugas Akhir ini diambil beberapa batasan masalah sebagai berikut: 

a. Persamaan Dinamik untuk Dua Kendali. 

b. Fungsi tujuan untuk waktu berhingga berbentuk kuadratik. 

c. Persamaan yang dibahas merupakan kasus Skalar. 

d. Membahas kasus Loop tertutup Sistem Kendali. 

e. Untuk K = 3 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian pada Tugas Akhir ini adalah untuk  

menerapkan metode Transformasi pada penyelesaian Diferensial Ricatti pada 

Sistem Dinamik Dua Kendali. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis  

Dapat mengetahui sifat-sifat dan langkah-langkah metode Transformasi 

Diferensial Riccati pada System Dinamik Dua Kendali Waktu Berhingga 

2. Bagi Pembaca  

Dapat menerapkan metode Transformasi Diferensial,Riccati pada System 

Dinamik Dua Kendali Waktu Berhingga. 
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3. Bagi Institusi  

Sebagai bahan referensi untuk persamaan diferensial Riccati pada System 

Dinamik Dua Kendali Waktu Berhingga 

 

1.6    Sistematika Penelitian 

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 sub bab dengan rumusan sebagai berikut. 

BAB I Pendahuluan 

Pendahuluan meliputi: latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitan, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  Landasan Teori 

Bab ini membahas tentang teori–teori yang mendukung bagian 

pembahasan. 

BAB III  Metodologi Penelitian 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah dalam penelitian.  

BAB IV Pembahasan 

Bab ini membahas tentang bagaimana mengaplikasikan persamaan 

diferensial Riccati hingga peroleh vektor kendali dengan Metode 

Transformasi Diferensial  

BAB V  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


