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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Sistem kendali merupakan suatu proses sistem kerja dengan tujuan 

mengendalikan dan mengatur suatu sistem terhadap satu atau beberapa besaran 

(variabel atau parameter)  sehingga berada pada suatu harga atau range tertentu. 

Sistem kendali memiliki dua jenis dari alurnya yaitu sistem kendali lingkar 

terbuka (open loop) merupakan sistem kendali dimana besaran keluaran tidak 

memberikan pengaruh terhadap besaran masukan. Sedangkan sistem kendali 

lingkar tertutup (closed loop) merupakan identik dengan sistem kendali umpan 

balik yang sistem kendali keluaran akan mempengaruhi fungsi kendali berikutnya. 

Pada sistem kendali salah satu yang dapat dibahas mengenai keterkendalian 

sistem sebagai berikut.  

Sistem terkendali jika dari keadaan awal hingga pada keadaan akhir 

diberikan kendali, maka respon dari sistem tersebut mencapai pada batas tertentu. 

Keterkendalian sistem dapat diperoleh dengan mengubah matriks ke bentuk 

matriks Jordan dan dengan  mencari nilai determinan atau rank dari matriks. 

Sistem yang dapat dikendalikan maka sistem tersebut akan dapat distabilkan. 

Kestabilan suatu sistem diartikan dengan kemampuan untuk mengendalikan 

sistem tersebut. Sistem disebut stabil apabila setiap diberikan masukan yang 

tertentu pada sistem tersebut akan menghasilkan keluaran yang mengarah kepada 

nilai tertentu. Penelitian sebelumnya yang  membahas mengenai keterkendalian 

sistem yang dikaitkan dengan kestabilan sistem. 

Pada penelitian sebelumnya Erista Arfy (2012) telah membahas 

keterkendalian sistem linier diskrit dengan rank matriks keterkendalian. Oleh 

karena itu penulis tertarik untuk membahas keterkendalian pada sistem linier 

diskrit. Sedangkan pada penelitian Aprilliantiwi (2012) yang telah membahas 

tentang matriks Jordan dan aplikasinya pada sistem linier waktu diskrit. Sistem 

linier diskrit ialah sistem yang terdiri dari persamaan dinamik yang berbentuk 

linier. Sedangkan pembahasannya matriks Jordan merupakan matriks yang terdiri 

dari matriks-matrik blok Jordan. Jika keadaan sistem terkontrol sempurna, maka 
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setiap keadaan awalnya harus berbentuk bebas linier atau memiliki matriks yang 

mempunyai rank dengan sejumlah n. Oleh karena itu penulis juga tertarik 

membahas matriks Jordan dengan rank pada sistem diskrit. 

Pada penelitian sebelumnya Darmayanto (2017) hanya membahas 

keterkendalian sistem kendali lingkar tertutup LQ (linier kuadratik) untuk waktu 

berhingga. LQ (linier kuadratik) ialah sistem yang terdiri dari persamaan dinamik 

yang berbentuk linier dan fungsi tujuan berbentuk quadratik. Oleh karena itu 

penulis tertarik melakukan penelitian memodifikasinya menjadi sistem diskrit 

linier, dan membahas keterkendalian sistem dengan dua kendali. Berdasarkan 

uraian sebelumnya diketahui bahwa penelitian yang dilakukan oleh Erista dan 

Darmayanto keterkaitannya dengan rank. Serta penelitian yang dibuat oleh 

Aprilliantiwi yang membahas keterkaitan matriks Jordan dengan sistem linier 

waktu diskrit. Dari beberapa penelitian tersebut penulis tertarik membahas yang 

lebih khusus yaitu menganalisis keterkendalian matriks jordan dengan 

keterkendalian rank matriks pada sistem diskrit . Sehingga penulis mengambil 

judul penelitian yaitu “Analisis Keterkendalian Sistem LQ Diskrit Dengan 

Matriks Jordan dan Rank Matriks Keterkendalian” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dalam pembahasan ini, berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan 

diatas maka permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana keterkendalian 

sistem LQ diskrit dengan matriks Jordan dan rank matriks keterkendalian? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penulisan proposal Tugas Akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Sistem linier diskrit untuk waktu berhingga. 

2.  Fungsi tujuan berbentuk Linier Kuadratik untuk waktu diskrit dua kendali. 

3.  Sistem kendali yang digunakan adalah sistem kendali lingkar tertutup. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan hasil analisis 

keterkendalian sistem LQ Diskrit dengan matriks Jordan dan rank matriks 

keterkendalian. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian dan penyusunan Tugas Akhir 

ini adalah: 

1. Sebagai wawasan untuk menambah pengetahuan dan memberikan informasi 

dalam bidang ilmu matematika khususnya tentang sistem kendali. 

2. Memberikan kontribusi bagi pembaca juga sebagai literature penunjang 

untuk membantu mempelajari dan memperdalam masalah keterkendalian 

sistem kendali lingkar tertutup linier diskrit untuk waktu berhingga. 

 

1.6 Metodologi Penelitian 

Agar penulisan proposal Tugas Akhir ini lebih terarah dan mudah dipahami 

maka digunakan sistematika penulisan yang terdiri dari beberapa bab. Masing 

masing bab dibagi kedalam beberapa subbab dengan rumusan sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang gambaran umum isi Tugas Akhir yang 

meliputi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitan, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori-teori yang berhubungan dengan 

penelitian yang terdiri dari penjelasan mengenai bentuk dari bentuk 

diskrit, bentuk keterkendalian, kendali optimal waktu kontinu, serta 

lingkar tertutup linier diskrit dengan waktu berhingga. 

BAB III     METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisikan tentang metode-metode yang dilakukan agar dapat 

memperoleh hasil yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini. 
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BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan pemaparan cara-cara untuk mendapatkan hasil 

penelitian tersebut. 

BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 


