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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem kendali merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, mulai dari 

masalah sederhana sampai yang terumit. Bahkan manusia merupakan sistem kendali yang 

sempurna dengan akal sebagai pengendali, seluruh anggota tubuh sebagai aktuator, indra 

sebagai sensor, kebutuhan (keinginan) sebagai setpoint. Contoh pengendalian sederhana yang 

sering dijumpai yaitu ketika menghidupkan keran air maka katup keran akan diatur agar air 

yang keluar tidak berlebih atau sebaliknya. Dalam kehidupan sehari-hari dibutuhkan 

pengendalian sehingga dapat dipastikan pengendalian sangat dibutuhkan dalam dunia industri.  

Sistem kendali terbagi dua yaitu manual dan otomatis. Sistem kendali manual melibatkan 

peran manusia dalam proses pengendalian. Sedangkan sistem kendali otomatis menghilangkan 

peran manusia dalam proses pengendalian. Dalam sistem kendali otomatis diperlukan 

pengendali sebagai pengganti peran manusia. Seiring perkembangan zaman maka muncul 

berbagai jenis pengendali dengan karakteristik yang berbeda-beda seperti kendali  on-off, PID, 

cerdas, optimal, robust, adaptif dan lain sebagainya. 

Pada Sistem kendali on-off, elemen pembangkit hanya mempunyai dua keadaan yaitu on 

dan off. Hasil pengendalian kendali on-off akan menyebabkan process variable yang 

bergelombang [1]. Kelemahan dari kendali on-off tidak bisa mencapai kestabilan karena tidak 

pernah mencapai set point dan hanya berisolasi di sekitar set point. Pengendali yang lebih 

berkembang dari kendali on-off yaitu kendali PID. Kendali PID (Proportional Integral 

Derivatif) merupakan pengendali untuk menentukan presisi suatu sistem instrumentasi dengan 

karakteristik adanya umpan balik pada sistem tersebut. Kelebihan kendali ini adalah mudah 

diimplementasikan dan relatif mudah pula untuk di-tuning, akan tetapi kelemahannya yaitu 

tidak mampu mempertahankan kriteria yang diinginkan ketika terjadi perubahan parameter 

dalam sistem [2]. Kemudian muncul pengendali yang lebih berkembang lagi yaitu kendali 

cerdas, merupakan pengendali yang menyerupai cara berpikir manusia. Kendali cerdas adalah 

metode kendali yang menggunakan berbagai pendekatan perhitungan dengan menggunakan 

kecerdasan buatan (Artificial Intelligence). Ketiga pengendali tersebut bukan merupakan 

pengendali yang dirancang untuk mengatasi permasalahan gangguan. Sehingga pengendali 

tersebut tidak cocok untuk sistem yang membutuhkan kestabilan tinggi.  
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Kemudian muncul pengendali-pengendali yang mampu mengatasi permasalahan gangguan 

seperti optimal, robust, dan adaptif. Kendali Optimal adalah konsep optimasi sistem kendali 

yang memperhitungkan pemilihan indeks atau kriteria performansi serta desain yang akan 

menghasilkan sistem kendali optimal dalam batas-batas kendala fisik [3]. Kendali robust 

adalah pengendali yang tidak peka terhadap perubahan parameter, kesalahan model dan 

gangguan. kendali ini mengatasi masalah ketidakpastian dan didesain agar dapat berfungsi 

sesuai dengan yang diinginkan, selama parameter yang tidak pasti tersebut masih masuk dalam 

batasan yang telah diperhitungkan [2]. Kendali adaptif adalah kendali yang dapat beradaptasi 

terhadap perubahan, baik terhadap lingkungan eksternal maupun internalnya, untuk 

mempertahankan kinerja dan stabilitas sistem dengan memodifikasi parameter dari sistem 

tersebut[4]. 

Masing-masing pengendali memiliki kelebihan dan kekurangan. Penggunaan metode 

kendali dipilih berdasarkan masalah yang terjadi pada sistem. Masalah yang terjadi pada suatu 

sistem juga memiliki tingkat kerumitan. Jika masalah yang terjadi sederhana maka metode 

kendali yang digunakan pun seharusnya sederhana, begitu pula sebaliknya. Maka pengetahuan 

tentang pemilihan pengendali yang tepat harus diketahui oleh desainer (perancang pengendali). 

Penggabungan  beberapa pengendali juga ada dilakukan oleh desainer untuk mendapat respons 

sistem yang lebih baik [5][6][7]. 

Dalam satu jenis kendali desainer juga dapat melakukan modifikasi perancangan. Salah 

satu pengendali yang dapat dilakukan modifikasi perancangan yaitu pengendali metode Model 

Reference Adaptive Control (MRAC). Maka pengendali yang digunakan pada penelitian ini 

yaitu kendali adaptif MRAC karena selain merupakan kendali yang dapat dimodifikasi, kendali 

adaptif MRAC merupakan kendali yang mampu mengatasi permasalahan gangguan yang 

diperlukan dalam dunia industri. Dibandingkan dengan kendali robust dan optimal, kendali 

adaptif memiliki formulasi dan algoritma yang lebih sederhana khususnya persamaan MIT 

Rule. Kendali adaptif MRAC memiliki dua metode perancangan yaitu MIT Rule dan 

Kestabilan Lyapunov. Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode MIT Rule  

selain lebih sederhana [6], dalam pemodifikasian dan penggunaan variasi jumlah gain 

penelitian yang menggunakan kendali adaptif MRAC metode MIT Rule lebih sering dijumpai. 

Modifikasi perancangan MRAC dapat dilakukan namun masih dalam standar MIT Rule. 

Pemodifikasian perancangan MRAC pernah dilakukan pada penelitian yang berjudul “Design 

of a Model Reference Adaptive Controller Using Modified MIT Rule for a Second Order 

System”. Peneliti mengatakan pengendali yang dirancang menggunakan aturan MIT 

memberikan hasil yang memuaskan tetapi sangat sensitif terhadap perubahan amplitudo input 
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referensi. Untuk nilai input referensi yang besar, sistem dapat menjadi tidak stabil. Untuk 

mengatasi masalah tersebut peneliti melakukan modifikasi dengan menambah  Normalized 

algorithm pada MIT rute [8]. Modifikasi yang berbeda juga telah dilakukan dalam penelitian 

lain yang berjudul “Design and Performance Analysis of a Modified MRAC for Second-order 

Processes”. Pada penelitian ini dirancang MRAC yang ditingkatkan dengan penambahan 

umpan balik proposional-derivatif (PD). Penambahan PD di jalur umpan balik memberikan 

respons yang lebih baik dengan osilasi berkurang selama perubahan setpoint dibandingkan 

dengan MRAC tanpa modifikasi. Selain itu, ketika ada perubahan beban, proses pemulihannya  

lebih cepat [9]. 

Pengendali MRAC memiliki parameter gain yang di-tuning agar sistem dapat mengikuti 

model. Penelitian yang membahas hubungan antara gain dan MRAC telah dilakukan di 

beberapa penelitian [5][10][11][12][13]. Dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa gain 

memiliki pengaruh besar terhadap pengendalian MRAC. Salah satu penelitian menyimpulkan 

performansi respons sistem dalam mengikuti respons model referensi sangat dipengaruhi oleh 

besarnya nilai gain adaptasi. Nilai gain adaptasi yang berbeda menghasilkan respons sistem 

yang berbeda dalam mengikuti modelnya. Di samping besarnya pengaruh besarnya nilai gain, 

dari beberapa penelitian yang menggunakan pengendali MRAC ternyata jumlah gain yang 

digunakan bervariasi. Penggunaan dua gain telah dilakukan pada penelitian yang berjudul 

“Desain Pengendali MRAC-PID Untuk Mengendalikan Posisi Pada Sistem Magnetic 

Levitation Ball” [6]. Penggunaan tiga gain juga telah dilakukan pada penelitian yang berjudul 

“Design of an Adaptive Controller for Magnetic Levitation System Based Bacteria Foraging 

Optimization Algorithm” [14]. Kedua penelitian tersebut menggunakan pengendali MRAC 

pada sistem yang sama yaitu Magnetic Levitation Ball namun dengan jumlah gain yang 

berbeda. 

Jika besarnya nilai gain sangat mempengaruhi respons sistem, maka seharusnya dengan 

jumlah gain yang berbeda akan lebih mempengaruhi respons sistem. Karena belum ada 

penelitian sebelumnya yang membahas pengaruh penambahan jumlah gain pada pengendali 

adaptif MRAC. Maka pada penelitian ini akan didesain pengendali MRAC dengan variasi 

jumlah gain yang kemudian dilakukan analisa dan perbandingan untuk mengetahui pengaruh 

penambahan jumlah gain pada MRAC. Untuk melakukan analisa dan perbandingan diperlukan 

pengujian pengendali pada sistem tertentu. Sistem yang digunakan adalah sistem yang rentan 

terhadap gangguan mengingat kemampuan MRAC adalah mengatasi permasalahan gangguan. 

Sistem yang rentan terhadap gangguan lebih sering dijumpai pada sistem orde dua atau lebih 
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maka pengujian dilakukan pada sistem orde dua. Agar analisis yang didapat lebih kuat dan 

akurat, pengujian dilakukan pada lebih dari satu sistem.  

Pengujian dilakukan pada dua sistem orde dua yang memiliki karakteristik berbeda yaitu 

motor induksi tiga fasa dan magnetic levitation ball. Motor induksi tiga fasa memiliki 

karakteristik dengan respons yang  lambat mencapai setpoint namun tidak terjadi osilasi dan 

overhoot [15]. Sedangkan magnetic levitation ball  memiliki karakteristik dengan respons 

sistem yang berosilasi [16]. Dengan pengujian pada sistem dengan karakteristik berbeda ini 

akan dilihat apakah MRAC dengan variasi jumlah gain mampu mengatasi permasalahan 

masing-masing sistem dan apakah memberikan respons yang sama terhadap kedua sistem. 

Berdasarkan hal tersebut maka penulis mengangkat penelitian yang membahas mengenai 

pengaruh perubahan atau penambahan gain pada metode MIT Rule dengan judul Analisis 

Pengaruh Penambahan Jumlah Gain Pada Rancangan Pengendali Adaptif Metode 

MRAC Diuji Pada Sistem Orde Dua. 

1.2 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah apa pengaruh penambahan jumlah gain 

pada perancangan pengendali adaptif metode Model Reference Adaptive Control (MRAC). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah mengetahui pengaruh penambahan jumlah gain pada 

perancangan pengendali adaptif metode Model Reference Adaptive Control (MRAC). 

1.4 Batasan Masalah 

Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Pengujian dilakukan pada sistem orde dua yaitu motor induksi tiga fasa dan magnetic 

levitation ball. Kedua sistem ini memiliki karakteristik berbeda walaupun masih 

berorde dua. 

2. Motor induksi tiga fasa yang digunakan adalah motor induksi tiga fasa orde dua. 

3. Penurunan model matematis sistem motor induksi tiga fasa mengikuti penelitian 

Muhammad Faisal Afif Alhamdi. 

4. Penurunan model matematis sistem magnetic levitation ball  mengikuti penelitian M S 

Abu Nasr. 

5. Perancangan MRAC menggunakan persamaan MIT Rule. 

6. Jumlah maksimal gain yang dirancang yaitu tiga gain. 

7. Simulasi menggunakan Matlab. 

8. Tidak membahas hardware. 

 



I-5 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Bagi penulis 

Menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai perancangan sistem dengan 

kendali MRAC. 

2. Bagi mahasiswa Teknik Elektro  dan pembaca 

a. Menjadi acuan bagi mahasiswa lain untuk menambah referensi penulisan tugas 

akhir mengenai analisa sistem kendali 

b. Menjadi referensi tambahan tentang pengendali MRAC. 

c. Menjadi acuan bagi mahasiswa lain dalam memilih jumlah gain pada saat 

menggunakan pengendali MRAC. 

d. Menjadi acuan bagi mahasiswa lain dalam menentukan nilai gain pada saat 

menggunakan pengendali MRAC. 


