
BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu umum yang mendasari perkembangan 

teknologi modren dan mempunyai peranan penting dalam berbagai disiplin ilmu, 

serta sarana pembelajaran yang berkaitan dengan kemajuan daya pikir manusia. 

Perkembangan pesat dibidang teknologi, dewasa ini dilandasi oleh perkembangan 

matematika, seperti teori kendali. Teori kendali merupakan salah satu yang 

menarik untuk dipelajari. Sampai saat ini permasalahan teori kendali terus 

dikembangkan, salah satu yang dikembangkan dalam teori kendali adalah 

keteramatan sistem baik untuk waktu kontinu maupun untuk waktu diskrit. 

 Keteramatan sistem merupakan salah satu konsep dasar dalam teori kendali. 

Suatu sistem dikatakan teramati jika setiap state awal dapat ditentukan, dengan 

mengamati output sejumlah berhingga dan dapat ditentukan keadaan akhir suatu 

sistem melalui pengukuran outputnya. Keteramatan suatu sistem dapat diketahui 

dari analisa rank matriks dan matriks Jordan. 

Beberapa penelitian mengenai keteramatan sistem dapat dilihat pada 

penelitian-penelitian terdahulu. Pada penelitian Aprilliantiwi (2012) membahas 

matriks Jordan dan aplikasinya pada sistem linier waktu diskrit, pada 

penelitiannya ini membahas mengenai cara membentuk matriks Jordan dan juga 

aplikasi dari penggunaan matriks Jordan pada sistem linier waktu diskrit. 

Selanjutnya untuk membentuk matriks Jordan dengan menggunakan vektor eigen 

tergeneralisasi.  Selanjutnya menganalisa keteramatan sistem kontrol waktu diskrit 

berdasarkan matriks Jordan.  

Pada penelitian Diana Syafrida (2013) membahas mengenai keteramatan 

sistem deskriptor diskrit linier. Pada penelitiannya ini membahas mengenai sistem 

diskrit linier yang bebas waktu dengan menggunakan matriks E singular yang 

diubah ke bentuk nonsingular. Selanjutnya analisa keteramatan terhadap sistem 

dengan menggunakan Rank matriks. 
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Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Midian Manurung (2015) 

membahas keteramatan sistem linier diskrit, penelitiannya ini membahas 

mengenai sistem kendali linier untuk waktu diskrit. Selanjutnya Dalam  

menentukan sistem teramati atau tidak,  menggunakan Rank matriks. 

Penelitian lain yang juga dilakukan oleh Slamet Riyono (2017) membahas 

keteramatan sistem kendali lingkar tertutup LQ (Linier Quadratik) untuk waktu 

berhingga. LQ (Linier Quadratik) ialah sistem yang terdiri dari persamaan 

dinamik yang berbentuk linier dan fungsi tujuan berbentuk quadratik. Dan 

Selanjutnya dilakukan analisa kestabilan dan keteramatan persamaan diferensial 

dinamik dua kendali dan menentukan rank dari matrik keteramatan berdasarkan 

fungsi kendali. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya Aprilliantiwi (2012) hanya membahas 

keteramatan menggunakan matriks Jordan tetapi belum menggunakan  

keteramatan dengan nilai rank matriks. Pada penelitian-penelitian lainnya dari 

Diana Syafrida (2013), Midian Manurung (2015), Slamet Riyono (2017),  hanya 

membahas keteramatan menggunakan nilai rank matriks tapi belum membahas 

keteramatan menggunakan matriks Jordan. Oleh karena itu penulis tertarik untuk 

membahas keteramatan sistem linier diskrit dengan membandingkan keteramatan 

matriks Jordan dengan keteramatan nilai rank matriks, dan melihat teramati atau 

tidak. Sehingga pada tugas akhir ini penulis memberi judul “Aplikasi Matriks 

Jordan dan Rank Matriks Pada Keteramatan Sistem LQ Diskrit.” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya adalah     

“Bagaimana analisa keteramatan sistem kendali LQ diskrit dengan matriks Jordan 

dan rank  matriks untuk waktu diskrit.?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Fungsi tujuan berbentuk kuadratik diskrit dua kendali untuk waktu 

berhingga. 

2. Sistem kendali yang digunakan adalah sistem lingkar tertutup. 
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3. Persamaan output berbentuk persamaan linier diskrit. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh analisa keteramatan sistem 

kendali dengan matriks Jordan dan rank matriks untuk waktu diskrit. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu matematika 

mengenai  sistem kendali. 

2. Memberikan kontribusi bagi pembaca untuk membantu mempelajari dan 

memperdalam masalah keteramatan sistem kendali linier diskrit lingkar 

tertutup untuk waktuk berhingga. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

BAB I  Pendahuluan 

  Pendahuluan menguraikan latar belakang, tujuan, rumusan masalah, 

batasan masalah, 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. 

BAB V  Penutup 

  Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 


