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ABSTRAK 

Sistem suspensi merupakan suatu sistem  yang dapat memberikan kenyamanan pada mobil saat berkendara. 

Tetapi dalam implementasi sistem suspensi seperempat kendaraan terdapat kendala yaitu masih memberikan 

guncangan atau getaran yang besar. Dalam simulasi respons sistem yang dihasilkan pada sistem suspensi 

seperempat kendaraan masih terdapat overshoot dan osilasi. Sehingga untuk mengendalikan sistem suspensi 

seperempat kendaraan di gunakan pengendali MRAC. Pemilihan MRAC dikarenakan MRAC merupakan 

kendali adaptif yang mampu menghasilkan respons yang dapat mengikuti model referensinya. Model 

referensi merupakan model acuan yang karakteristiknya akan diikuti oleh respons plant. Respons yang 

diinginkan digambarkan dalam  model referensi. Dengan menggunakan pengendali MRAC mampu meredam 

overshoot dan menghasilkan settling time = 3.95 detik, rise time = 2.76 detik dan error steady state = 0, 

tetapi masih terdapat osilasi pada responsnya. Sehingga dibutuhkan pengendali PID untuk meredam osilasi, 

dikarenakan pengendali PID memiliki tiga parameter yang disusun paralel dan memiliki peran masing-

masing. Hasil simulasi dan analisa menggunakan pengendali MRAC dengan kombinasi PID respons mampu 

mengikuti model referensi dengan nilai settling time = 1.38 detik, rise time = 0.99 detik dan error steady 

state = 0. 

Kata Kunci : MRAC, Sistem Suspensi Seperempat Kendaraan, PID 
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ABSTRACT 

The suspension system is a system that can provide comfort to the car while driving. However, in the 

implementation of a quarter vehicle suspension system, some obstacles are providing large shock or 

vibrations. In the simulation of the system response generated in a quarter vehicle suspension system, there 

are still overshoots and oscillations. To control the quarter vehicle suspension system, the MRAC controller 

is used. The selection of MRAC is because MRAC is an adaptive that can produce responses that can follow 

the reference model. The reference model is a reference model whose characteristics will be followed by the 

plant response. The desired response is described in the reference model. By using the MRAC controller, it 

can reduce overshoot and produce settling time = 3.95 seconds, rise time = 2.76 seconds and error steady-

state = 0, but there are still oscillation in the response. So we need a PID controller to reduce the oscillation, 

because the PID controller has three parallel parameters arranged in parallel and has their respective roles. 

The results of simulation and analysis using the MRAC controller with a combination of PID response are 

able to follow the reference model with settling time value = 1.38 seconds, rise time of = 0.99 seconds, and 

error steady-state = 0. 

Keywords : MRAC, Quarter-car suspension system, PID  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Transportasi dibagi menjadi tiga yaitu darat,  udara dan laut dimana transportasi darat 

lebih dominan digunakan[1]. Transportasi merupakan kebutuhan turunan masyarakat yang 

mencakup beberapa hal dalam kaitannya dengan perpindahan dari satu tempat ke tempat 

lain. Teknologi transportasi dalam perkembangan nya telah mengubah wajah dunia, 

perhatian pada pengembangan sistem transportasi saat ini telah menjadi perhatian khusus 

dengan berbagai sudut pandang untuk mempermudah pergerakan dalam memenuhi segala 

kebutuhun hidup manusia. Dengan adanya transportasi sangat memungkinkan manusia 

menempuh jarak yang jauh menjadi lebih singkat.  

Transportasi darat adalah suatu alat yang sangat terikat antara penumpang, barang, 

sarana dan prasarana ruang darat yang berinteraksi dalam rangka perpindahan orang atau 

barang yang tercakup dalam tatanan baik secara alami maupun buatan. Transportasi darat 

mencakup semua jenis transportasi dengan berbagai tipe angkutan dimana salah satunya 

adalah mobil[1]. Mobil merupakan sarana transportasi darat yang digerakkan oleh mesin 

berbahan bakar minyak (bensin atau solar) dan beroda empat atau lebih (selalu genap). Di 

perkembangan nya saat ini, mobil juga mengalami perubahan pada produksinya. Mulai dari 

mesin, bagian dalam dan luar mobil serta keamanan dan kenyamanan mobil itu sendiri agar 

tetap diminati oleh manusia. Keamanan dan kenyamanan berkendara tentu menjadi 

tuntutan bagi pengendara.  

Kondisi ideal kenyamanan yang di inginkan adalah kondisi kabin mobil yang tidak 

terlalu mengalami guncangan ketika berada di kondisi jalan yang tidak rata atau rusak[2].. 

Tetapi kondisi ini tidaklah mudah untuk dicapai, sehingga pendekatan yang di tempuh 

adalah meminimkan efek gangguan yang berupa jalan yang tidak rata dengan memasang 

sebuah sistem, sistem tersebut dinamakan sistem suspensi. Sistem suspensi pada kendaraan 

memegang peranan yang sangat penting dalam memperoleh kenyamanan. Selain dapat 

mempengaruhi kestabilan kendaraan dan daya lekat ban pada jalan, sistem suspensi 

berfungsi juga untuk mengurangi getaran pada kabin kendaraan yang disebabkan oleh 

permukaan jalan yang tidak rata.  
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Sistem suspensi dapat diklasifikasi menjadi pasif, semi-aktif, dan aktif. Pada sistem 

pasif, komponen yang digunakan masih konvensional dan memiliki karakteristik tetap, 

yaitu pegas yang tidak dapat dikontrol secara bersamaan dengan peredam penyerap 

getaran. Sistem suspensi semi-aktif terdiri dari komponen pasif dan aktif. Sedangkan 

sistem suspensi aktif tidak memiliki komponen pasif.  

Sistem suspensi aktif adalah suatu sistem yang hanya menggunakan komponen aktif, 

artinya pada sistem suspensi aktif ini tidak digunakan komponen pasif. Saat ini, suspensi 

aktif ditandai dengan aktuator hidrolik yang ditempatkan secara seri (low bandwith) dan 

paralel (high bandwith) dengan pegas dan peredam. Pegas dan peredam merupakan 

komponen utama yang menyusun suatu sistem suspensi, yaitu berfungsi untung menopang 

badan kendaraan, meredam getaran ketika berinteraksi dengan jalan[3]. Untuk menganalisa 

karakteristik sistem suspensi maka digunakan model seperempat kendaraan. Model ini 

mempermudah dalam menganalisis karakteristik dari sistem suspensi. Pada model 

seperempat kendaraan, membagi sistem suspensi menjadi empat bagian dengan asumsi 

setiap suspensi pada keempat roda kendaraan simetris. Namun dalam perkembangannya, 

tidak semua sistem suspensi mampu memberikan kenyamanan yang baik, maka dibutuhkan 

pengendali agar suspensi mampu meredam guncangan saat terjadi benturan di permukaan 

jalan yang tidak rata. 

Terdapat beberapa penelitian terkait terdahulu yang membahas tentang sistem 

suspensi. Dengan menggunakan PID dengan algoritma genetika serta penalaan parameter 

menggunakan metode Ziegler-Nichols[4]. Nilai parameter dengan menggunakan metode 

algoritma genetika menghasilkan nilai overshoot 17.5%, rise time 0.025 detik, dan settling 

time 0.27 detik, sedangkan hasil menggunakan metode Ziegler-Nichols menghasilkan 

overshoot 31.8%, rise time 0.0339 detik dan settling time 0.51 detik. Maka dapat dilihat 

hasil yang dihasilkan menggunakan metode algoritma genetika lebih bagus dibandingkan 

menggunakan metode Ziegler-Nichols, namun masih memiliki kelemahan yaitu terdapat 

overshoot. 

Penelitian selanjutnya menggunakan pengendali fuzzy logic controller (FLC), 

pengujian dengan metode dilakukan dengan 49 aturan fuzzy[5]. Pada penelitian ini 

menunjukan respon yang dihasilkan oleh pengendali FLC dan PID. Dimana hasil respon 

yang dihasilkan oleh kendali fuzzy logic conroller lebih baik daripada kendali PID. Hasil 
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performansi sistem kendali FLC dengan aturan 49 fuzzy yaitu settling time 1.05 detik, 

overshoot 2.78%, peak time = 0.51 dan rise time 0.4 detik. 

Penelitian mengenai suspensi terus berkembang dengan penelitian selanjutnya  

menggunakan pengendali fuzzy logic controller (FLC), sliding mode control (SMC), dan 

fuzzy sliding mode control (FSMC). Saat menguji kinerja pengendali, sistem ini mengalami 

empat jenis gangguan jalan secara individual[6]. Tanggapan tersebut dibandingkan satu 

sama lain bersama dengan sistem pasif. Hasil simulasi menunjukkan bahwa FSMC 

mengurangi getaran 89,97%, lebih baik daripada SMC 85,15% dan FLC 79,26%. 

Persentase pengurangan getaran getaran dihitung dengan memperhatikan sistem pasif. 

FSMC mengontrol gangguan gangguan lebih baik daripada dua pengendali lain yang 

dirancang untuk sistem pada saat kondisi jalan rusak. 

Sudah banyak upaya yang dilakukan untuk memperkecil osilasi dan overshoot yang 

terjadi pada kendaraan dalam kondisi permukaan jalan yang bervariasi dan kendaraan yang 

melaju dengan tinggi, dengan kondisi tersebut dibutuhkan pengendali yang dapat 

beradaptasi dengan kondisi jalan dan kecepatan kendaraan. Sistem kendali adaptif dapat 

digunakan untuk mengendalikan sistem seperempat kendaraan. Sistem kendali adaptif 

adalah sistem kendali dimana parameter-parameternya dapat diatur dan juga memiliki 

mekanisme untuk mengatur parameter-parameter tersebut. Pengendali adaptif mampu 

beradaptasi terhadap perubahan lingkungan eksternal maupun internalnya untuk dapat 

menjaga kestabilan sistem. Model Reference Adaptive Control (MRAC) merupakan skema 

kendali adaptif dimana performansi keluaran dari sistem mengikuti performansi keluaran 

model referensinya. Parameter-parameter kontroler diatur melalui mekanisme pengaturan 

yang didasarkan pada error yang merupakan selisih antara keluaran proses dengan keluaran 

model referensinya[7]. 

Pada penelitian pendahuluan menggunakan pengendali MRAC mampu mereduksi 

overshoot dan menghasilkan respon dengan nilai settling time 3.95 detik dan nilai rise time 

2.76 detik. Untuk mengatasi ketidakmampuan MRAC dalam mengendalikan sistem, maka 

MRAC dapat dikombinasikan dengan pengendali PID. Pengendali PID adalah salah satu 

pengendali yang terdiri dari perpaduan tiga aksi dasar kendali yaitu Proporsional, Integral 

dan Derivatif. Dimana pengendali proporsional (Kp) memberikan efek mengurangi waktu 

naik tetapi menghapus error steady state. Pengendali integral (Ki) akan memberikan efek 

menghapus error steady state tetapi berakibat buruk terhadap respon. Pengendali derivatif 
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(Kd) memberikan efek pada meningkatnya stabilitas sistem, mengurangi kesalahan tunak 

dan menaikkan respon transien[8]. 

Dari beberapa penelitian, pengombinasian MRAC dengan PID mampu menghasilkan 

respon yang cepat dan stabil saat diberikan gangguan[9][10]. Berdasarkan uraian tersebut 

penelitian tugas akhir ini berjudul “Perancangan Pengendali Model Reference Adaptive 

Control (MRAC) Kombinasi PID Untuk Mengendalikan Suspensi Seperempat Kendaraan” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah yaitu cara 

mengurangi osilasi dan overshoot pada pengendalian sistem suspensi seperempat 

kendaraan dengan menggunakan pengendali MRAC kombinasi PID. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang pengendali MRAC dan dikombinasikan 

dengan PID untuk mendapatkan respon dengan minimum osilasi dan overshoot pada 

pengendalian sistem suspensi seperempat kendaraan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Suspensi yang di teliti hanya Suspensi Aktif 

2. Variabel yang dikendalikan adalah defleksi pegas dan peredam 

3. Pengendali yang digunakan hanyalah MRAC dan PID 

4. Simulasi MRAC menggunakan tiga gamma 

5. MRAC menggunakan metode MIT Rule dan tuning PID menggunakan metode 

heuristik 

6. Simulasi menggunakan software MATLAB 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Sebagai referensi tambahan bagi peneliti-peneliti berikutnya 

2. Dapat menjadi referensi untuk penerapan pengendali dalam proses industri 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan tentang beberapa penelitian terkait yang mengkaji teori-teori 

yang sudah ada sebelumnya. Teori yang digunakan kemudian disajikan untuk memperkuat 

argument penulis dalam penelitian yang telah dilakukan ini. Pada BAB ini, berisi tentang 

teori penunjang dari berbagai tinjauan pustaka seperti  dan berbagai buku dan paper dan 

berbagai literatur yang mendukung penelitian ini. 

2.1 Penelitian Terkait 

 Suspensi merupakan kumpulan komponen yang berfungsi meredam kejutan, 

getaran yang terjadi pada kendaraan akibat permukaan jalan yang tidak rata. Gangguan 

pada sistem dapat diatasi dengan cara merancang pengendali yang memiliki sifat kokoh 

terhadap gangguan, sehingga kekokohan pada sistem terjaga. Dalam penelitian tugas akhir 

ini dilakukan studi literatur yang merupakan pencarian teori serta referensi yang berkaitan 

dengan kasus dan permasalahan yang akan diselesaikan, teori dan referensi didapat dari 

jurnal, paper, buku dan sumber lainnya. 

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang dilakukan tentang suspensi seperempat 

kendaraan. Pada penelitian ini, sistem suspensi berfokus pada optimalisasi respons 

pengendali PID dengan menggunakan algoritma genetika. Model suspensi mobil 

seperempat pada jurnal ini adalah salah satu dari empat suspensi di mobil biasa. Sistem 

dapat didekati sebagai sistem massa pegas peredam, dengan masukan sebagai perubahan 

tinggi jalan, yaitu gangguan hadir di jalan dan output sebagai vertikal perpindahan tubuh 

mobil. Pada jurnal ini dilakukan perbandingan menggunakan metode Ziegler Nichols dan 

Algoritma Genetika. Menggunakan metode Ziegler Nichols dengan nilai Kp = 10.53, Ki = 

219.375 dan Kd = 0.12636 menghasilkan nilai respons dengan nilai overshoot 31.8, 

risetime 0.0339 detik dan settling time 0.51 detik. Sedangkan menggunakan metode 

Algoritma Genetika dengan nilai Kp = 28.3492, Ki = 121.5028, Kd = 0.0151 menghasilkan 

respons dengan nilai overshoot 17.5, rise time 0.025 detik dan settling time 0.27 detik[4]. 

Penelitian selanjutnya menggunakan 49 aturan fuzzy. Respon keluaran sistem 

suspensi mekanik pada loop terbuka kadang menghasilkan osilasi yang berlebihan. 

Keadaan itu akan menghasilkan ketidakstabilan sistem secara keseluruhan. Oleh karena itu 

perlu dirancang suatu sistem kendali yang memungkinkan tercapainya desain kriteria yang 
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telah direncanakan. Sistem kendali yang relaif baik dalam menghasilkan respons keluaran 

adalah sistem kendali berbasis logika Fuzzy. Kendali Fuzzy ini dibuat menggunakan 

simulink Matlab dengan FIS (Fuzzy Inference System) sebagai intinya. FIS ini dibangun 

menggunakan Fuzzy Logic Toolbox Matlab. Hasil pengujian pada FLC dengan tiga variasi 

aturan fuzzy yaitu 7 aturan, 25 aturan, dan 49 aturan menunjukkan performansi sistem 

yang berbeda. Unjuk kerja yang paling optimal dan sesuai dengan desain kriterianya adalah 

pada jumlah aturan Fuzzy yang terbanyak yaitu 49 aturan. Adapun karakteristik respons 

keluarannya yaitu settling time = 1.05 detik, overshoot = 2.78%, peak time = 0.51, rise time 

= 0.4 detik[5]. 

Penelitian mengenai suspensi terus berkembang dengan penelitian selanjutnya 

menggunakan pengendali Fuzzy Logic Control (FLC), Sliding Mode Controller (SMC) dan 

Fuzzy SMC (FSMC). Model suspensi menguji kinerja pengendali, sistem ini mengalami 

empat jenis gangguan jalan secara individual. Tanggapan tersebut dibandingkan satu sama 

lain  bersama dengan sistem pasif. Hasil simulasi menunjukkan bahwa FSMC mengurangi 

getaran 89,97%, lebih baik daripada SMC 85,15% dan FLC 79,26%. Persentase 

pengurangan getaran getaran dihitung dengan memperhatikan sistem pasif. FSMC 

mengontrol gangguan-gangguan lebih baik daripada dua pengendali lain yang dirancang 

untuk sistem pada saat kondisi jalan rusak[6]. 

Pada penelitian “Disain dan Implementasi Kontrol PID Model Reference Adaptive 

Control untuk Automatic Safe Landing Pada Pesawat UAV Quadcopter”. Sistem 

pengendalian berbasis MRAC menawarkan beberapa kelebihan untuk mengatasi 

karakteristik plant non-liniar salah satunya quadcopter. MRAC merupakan kendali adaptif 

dimana performansi keluaran sistem (proses) akan mengikuti performansi keluaran model 

referensinya. Sebuah pengendali proporsional ditambah integral ditambah derivatif (PID) 

adalah salah satu mekanisme umpan balik yang banyak digunakan dalam sistem 

pengaturan industri. Sebuah pengendali PID menghitung nilai kesalahan sebagai perbedaan 

antara variabel proses terukur dan set point yang diinginkan. Hasil simulasi sistem 

pengendalian dengan pengendali PID-MRAC adalah 𝜏 = 0.4𝑠, 𝜏𝑠 = 2𝑠, 𝜏𝑟 = 1.17𝑠, dan 

waktu steady state yaitu 1.575s[9]. 

Pada penelitian ”A Simulation Study of Model Reference Adaptive Control on 

Temperature Control of Glycerin Bleaching Proccess”. Penelitian ini telah 

mempresentasikan studi pendahuluan simulasi kontrol MRAC dalam mengendalikan suhu 
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proses pemutihan gliserin. Hasil simulasi menunjukkan kemampuan dan stabilitas MRAC 

dalam mengendalikan suhu untuk proses pemutihan gliserin terutama dalam dua aspek 

utama ini, mencegah overshoot dan secera bersamaan mempertahankan respons sementara 

yang diinginkan meskipun titik setel berubah. Hasil respons yang diperoleh oleh 

pengendali MRAC memiliki rise time 1098 detik, settling time 1956 detik dan overshoot 

0%[10]. 

Berdasarkan dari beberapa referensi yang penulis temui akan dirancang pengendali 

MRAC untuk mengendalikan suspensi seperempat kendaraan dikombinasikan dengan 

menggunakan pengendali PID agar kekurangan dari respon sebelumnya dapat teratasi. 

 

2.2 Sistem Suspensi Seperempat Kendaraan 

Sistem suspensi merupakan suatu kompenen mekanik penting pada bagian 

kendaraan. Dimana suspensi dapat mencegah gangguan pada jalan untuk mempengaruhi 

kenyamanan penumpang dan meningkatkan kemampuan berkendara dan tingkat 

mengemudi yang halus. Tujuan mendasar dari suspensi untuk mempertahankan kontak 

terus menerus antara roda dan permukaan jalan, dan untuk mengisolasi penumpang atau 

muatan dari getaran yang disebabkan oleh jalan yang tidak rata. Kedua tujuan ini 

bertanggung jawab atas penanganannya kualitas dan kenyamanan berkendara[11]. 

Suspensi terdiri dari sistem pegas, peredam kejut dan hubungan yang menghubungkan 

kendaraan ke rodanya. Dalam arti lain, sistem suspensi adalah mekanisme yang 

memisahkan secara fisik bodi mobil dari roda mobil. Fungsi utama sistem suspensi 

kendaraan adalah meminimalkan percepatan vertikal yang ditransmisikan ke penumpang 

yang langsung memberikan kenyamanan jalan. Sistem suspensi yang baik yaitu 

mengurangi isolasi getaran yang baik[12]. 

Menurut masukan daya eksternal, sistem suspensi dikategorikan menjadi pasif, semi-

aktif, dan aktif. Sistem suspensi aktif ditandai dengan aktuator hidrolik yang ditempatkan 

secara seri (low bandwith) atau paralel (high bandwith) dengan pegas dan peredam. Pegas 

dan peredam merupakan komponen utama yang menyusun sistem suspensi, yang dapat 

menopang badan kendaraan dan meredam getaran saat berinteraksi dengan jalan. Sistem 

suspensi aktif yaitu sistem yang  hanya menggunakan komponen aktif artinya pada sistem 

suspensi aktif ini tidak digunakan komponen pasif. Sedangkan pada sistem suspensi semi-

aktif merupakan gabungan dari komponen pasif dan komponen aktif. Sistem dengan 
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komponen pasif akan mempunyai karakteristik yang tetap untuk berbagai permukaan jalan. 

Penggunaan komponen aktif dapat merubah karakteristik sistem sesuai dengan permukaan 

jalan, adanya perubahan massa kendaraan akibat perubahan penumpang maupun bahan 

bakar. Suspensi pasif terdiri dari komponen pasif, yaitu pegas dan peredam, dimana tidak 

ada energi dari luar yang mempengaruhinya[5]. 

Sistem suspensi aktif mempunyai kemampuan untuk mengurangi percepatan massa 

yang bermunculan secara terus menerus dan juga meminimalkan defleksi suspensi, yang 

menghasilkan peningkatan cengkraman roda dengan permukaan jalan. Dengan demikian, 

rem, kontrol traksi dan kemampuan gerakan kendaraan bisa jauh lebih baik. Tujuan dari 

sistem suspensi adalah untuk memberikan perjalanan yang mulus dalam mobil dan untuk 

membantu menjaga mengendalikan kendaraan dimedan yang kasar atau dalam hal terjadi 

pemberhentian tiba-tiba, peningkatan kenyamanan pengendaraan menghasilkan lebih besar 

gaya suspensi dan redaman yang lebih kecil pada roda[13]. 

 

. 

Gambar 2.1 (a) Model Suspensi Pasif (b) Model Suspensi Aktif [14] 

 

Model seperempat kendaraan mempermudah dalam menganalisis karakteristik dari 

sistem suspensi pada keempat roda kendaraan seperempat, membagi sistem suspensi 

menjadi empat bagian dengan asumsi setiap suspensi pada keempat roda kendaraan 

simetris.  Sistem suspensi model seperempat kendaraan terdiri dari seperempat dari massa 

tubuh, suspensi komponen dan satu roda. Asumsi seperempat kendaraan yaitu ban 

dimodelkan sebagai pegas linear tanpa redaman, tidak ada gerak rotasi di roda dan tubuh, 

perilaku pegas dan damper linear, ban selalu bersentuhan dengan permukaan jalan dan efek 

gesekan di abaikan sehingga struktural redaman tidak dianggap menjadi pemodelan 

kendaraan [15]. 
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2.2.1 Analisis Performansi Sistem Suspensi 

Dalam analisis performansi sistem suspense ada 3 macam aspek, yaitu: 

a. Vibration Isolation 

 Aspek ini dapat di analisa dengan meninjau respon massa sprung (output) 

terhadap eksitasi permukaan jalan (input), parameter ini dapat berupa kecepatan 

dan percepatan. 

b.  Suspension Travel 

 Defleksi pegas suspensi atau displacement relative antara massa sprung dan 

massa unsprung ini didefinisikan sebagai space yang diijinkan untuk 

mengakomodasi gerakan suspensi antara benjolan dan pantulan, yang lebih 

dikenal dengan sebutan rattle space. 

c. Roadholding 

Kemampuan ban untuk selalu menempel pada permukaan jalan disebut 

roadholding yang didefinisikan sebagai defleksi ban atau displacement relative 

antara defleksi massa unsprung terhadap permukaan jalan[16]. 

 

2.2.2 Pemodelan Sistem Suspensi Seperempat Kendaraan 

Model suspensi seperempat kendaraan dipertimbangkan dalam penelitian ini adalah 

salah satu dari empat suspensi di mobil biasa. Sistem ini dapat didekati sebagai sistem 

massa pegas peredam dengan masukan sebagai perubahan tinggi jalan, yaitu gangguan 

hadir di jalan dan output sebagai vertikal perpindahan tubuh mobil. Dinamika sistem dapat 

dimodelkan menggunakan detik urutan persamaan diferensial[4]. 

 

Gambar 2.2 Skema Representasi Model Suspensi Seperempat Kendaraan [4] 
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Dimana 

𝑚   = Massa Kendaraan 

𝑘    = Konstanta Pegas 

𝑏    = Konstanta peredam 

 

Dari pemodelan diatas gaya yang berkerja pada massa m adalah gaya pegas / spring force 

( 𝑓𝑠 ) dan gaya peredam / damping force ( 𝑓𝑑  ). Dimana gaya pegas nilainya sebanding 

dengan nilai konstanta pegas ( k ) serta jarak perpindahan ( vertikal ) dari posisi 

keseimbangan ( y ) sehingga di dapatkan persamaan sebagai berikut : 

 

𝐹𝑠 = −𝑘𝑦                   ( 2.1 ) 

     

Tanda negatif menunjukkan gaya yang bekerja akan mengembalikan massa m ke posisi 

keseimbangan. Sedangkan untuk gaya peredam, dimana b adalah koefiien peredam 

mempengaruhi besarnya nilai kecepatan massa m pada arah vertikal. Sehingga 

 

 𝐹𝑑 = −𝑏 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
                                       ( 2.2 ) 

 

Tanda negatif menunjukkan bahwa gaya yang bekerja berlawanan dengan arah kecepatan 

massa. Dimana : 

𝑦     = Posisi 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
    = Kecepatan 

𝑑2𝑦

𝑑𝑡2   = Percepatan 

Sistem suspensi kendaraan diturunkan berdasarkan persamaan Hukum Newton II sebagai 

berikut: 

∑ 𝑓 = 𝑚 . 𝑎                    ( 2.3 ) 

Dengan  : F = Gaya 

   m = Massa 

   a  = Percepatan 
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Dimana b mempengaruhi kecepatan, k mempengaruhi posisi dan u = F ( gaya yang 

diberikan ) sehingga  

∑ 𝑓 = 𝑚 . 𝑎   

𝐹𝑑 + 𝐹𝑠 = 𝑚 𝑎   

(−𝑏 
𝑑𝑥

𝑑𝑡
) + (−𝑘𝑥) =  𝑚 

𝑑2𝑦(𝑡)

𝑑𝑡2      

𝑏 (
𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
−  

𝑑𝑦(𝑡)

𝑑𝑡
) + 𝑘 (𝑢(𝑡) − 𝑦(𝑡)) = 𝑚 

𝑑2𝑦(𝑡)

𝑑𝑡2     

𝑏 
𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
− 𝑏 

𝑑𝑦 (𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑘 𝑢(𝑡) − 𝑘 𝑦(𝑡) = 𝑚

𝑑2𝑦(𝑡)

𝑑𝑡2    

𝑏 
𝑑𝑢(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑘 𝑢(𝑡) = 𝑚 

𝑑2𝑦(𝑡)

𝑑𝑡2 + 𝑏
𝑑𝑦(𝑡)

𝑑 𝑡
+ 𝑘 𝑦(𝑡)    

𝑏 �̇�(𝑡) + 𝑘 𝑢(𝑡) = 𝑚 �̈�(𝑡) + 𝑏 �̇�(𝑡) + 𝑘 𝑦(𝑡) 

Sehingga didapatkan transformasi laplace: 

𝑏 �̇�(𝑡) + 𝑘 𝑢(𝑡) = 𝑚 �̈� + 𝑏 �̇�(𝑡) + 𝑘 𝑦(𝑡) 

𝑏𝑠 𝑢(𝑠) + 𝑘 𝑢(𝑠) = 𝑚𝑠2𝑦(𝑠) + 𝑏𝑠 𝑦(𝑠) + 𝑘 𝑦(𝑠)  

(𝑏𝑠 + 𝑘) 𝑢(𝑠) = (𝑚𝑠2 + 𝑏𝑠 + 𝑘) 𝑦(𝑠)  

Sehingga didapatkan fungsi alihnya: 

𝐺(𝑠) =
𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡

𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡
=

𝑦(𝑠)

𝑢(𝑠)
  

𝐺(𝑠) =  
𝑦(𝑠)

𝑢(𝑠)
=

𝑏𝑠+𝑘

𝑚𝑠2+𝑏𝑠+𝑘
  

Dengan parameter quarter car   adalah m = 550 Kg, b = 1250 Ns/m dan k = 22500 

N/m. Sehingga didapatkan fungsi alih dari Quarter Car  menjadi : 

𝐺(𝑠) =  
1250𝑠+22500

550𝑠2+1250𝑠+22500
                      ( 2.4) 
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2.3 Model Reference Adaptive Control (MRAC) 

Sistem kendali adaptif adalah sistem dimana parameter-parameternya dapat 

disesuaikan dan juga memiliki mekanisme untuk mengatur parameter-parameter tersebut. 

Pengendali adaptif mampu menjaga kestabilan sistem terhadap perubahan lingkungan 

eksternal maupun internalnyab. Model Reference Adaptive Control (MRAC) merupakan 

salah satu skema kendali adaptif dimana performansi keluaran sistem (proses) mengikuti 

performansi keluaran model referensinya. Parameter-parameter kontroler diatur melalui 

mekanisme pengaturan yang didasarkan pada error yang merupakan selisih antara keluaran 

proses dengan keluaran model referensinya. Skema diagram blok Model Reference 

Adaptive Control (MRAC) ditunjukkan pada gambar berikut [7]. 

 

Gambar 2.3 Skema Dasar MRAC [7] 

 

Skema sistem MRAC memiliki dua loop yaitu inner loop dan outer loop. Inner loop 

merupakan loop umpan balik antara proses dan kontroler sedangkan outer loop merupakan 

loop yang mengubah parameter parameter kontroler berdasarkan error 𝑒 = 𝑦 − 𝑦𝑚 . 

Pengaturan dilakukan dengan mengurangi atau meminimalkan sinyal error sehingga sistem 

keluaran (𝑦) sesuai dengan keluaran sistem model referensinya (𝑦𝑚). Mekanisme 

pengaturan terhadap parameter-parameter pada Model Reference Adaptive Control 

(MRAC) dapat dilakukan dengan beberapa metode diantaranya yaitu Teori Lyapunov dan 

dengan metode MIT Rule  [7]. 

 

2.3.1 MIT Rule 

MIT Rule merupakan salah satu metode yang dipakai MRAC selain metode 

kestabilan lyapunov. Metode MIT Rule di pilih karena persamaan matematis yang sedikit 

dan tidak rumit. Berikut merupakan penjabaran metode MIT Rule pada sistem loop tertutup 
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dimana kontrolernya memiliki parameter yang dapat di atur berupa 𝜃. Respon sistem loop 

tertutup ditentukan oleh model yang keluarannya di notasikan 𝑦𝑚, output proses di 

notasikan 𝑦. Error merupakan selisih antara keluaran output proses (𝑦) dari sistem loop 

tertutup dan keluaran dari model 𝑦𝑚. Error dinotasikan sebagai 𝑒. Pengaturan parameter 

dilakukan dengan meminimalkan fungsi kerugian (The loss function, J(𝜃)): [7] 

𝐽(𝜃) =
1

2
𝑠2                     ( 2.5 ) 

Agar 𝐽 kecil dilakukan pengubahan parameter gradien negatif dari 𝐽: [7] 

𝑑𝜃

𝑑𝑡
=  −𝛾

𝜕𝐽

𝜕𝜃
=  −𝛾𝑒

𝜕𝑒

𝜕𝜃
                                ( 2.6 ) 

 Kemudian diasumsikan bahwa pengendali memiliki umpan balik adaptif (𝜃1), (𝜃2) 

dan (𝜃3). Selanjutnya adalah menurunkan umpan balik adaptif (𝜃1), (𝜃2) dan (𝜃3) untuk 

mendapatkan 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 . Namun, input u dapat ditulis ulang menggunakan kedua umpan balik, 

umpan balik ini bisa digunakan untuk mendapatkan persamaan 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 . 

𝑢 = 𝜃1𝑢𝑐 + 𝜃2𝑢𝑐 + 𝜃3𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡                             ( 2.7 ) 

𝑒 = 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 − 𝑦𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙 = 𝐺𝑝𝑢 − 𝐺𝑚𝑢𝑐                  ( 2.8 ) 

𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 = 𝐺𝑝𝑢 = (
𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠+𝑎0
) (𝜃1𝑢𝑐 + 𝜃2𝑢𝑐 + 𝜃3𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡)                ( 2.9 ) 

𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 = (
𝑏𝜃1+𝜃2

𝑠2+𝑎1𝑠𝜃1+𝑎0𝜃2+𝑏𝜃3
) 𝑢𝑐                ( 2.10 ) 

 Selanjutnya adalah mencari nilai error dengan mengambil turunan parsial error 

dengan nilai (𝜃1), (𝜃2) dan (𝜃3). 

𝑒 = (
𝑏𝜃1+𝜃2

𝑠2+𝑎1𝑠𝜃1+𝑎0𝜃2+𝑏𝜃3
) 𝑢𝑐 − 𝐺𝑚𝑢𝑐                ( 2.11 ) 

𝛿𝑒

𝛿𝜃1
=  (

𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠𝜃1+𝑎0𝜃2+𝑏𝜃3
) 𝑢𝑐                 ( 2.12 ) 

 
𝛿𝑒

𝛿𝜃2
=  (

𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠𝜃1+𝑎0𝜃2+𝑏𝜃3
) 𝑢𝑐                 ( 2.13 ) 
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𝛿𝑒

𝛿𝜃3
= − (

𝑏

𝑠2+𝑎1𝑠𝜃1+𝑎0𝜃2+𝑏𝜃3
) 𝑦𝑃                 ( 2.14 ) 

 Turunan sensitivitas yang di peroleh mengandung parameter dari plant. Jika 

modelnya mendekati plant actual, karakteristik model dapat di sesuaikan dengan 

karakteristik plant, sehingga memberikan turunan sensitivitas sebagai berikut : 

 𝑠2 + 𝑎1𝑠𝜃1 + 𝑎0𝜃2 + 𝑏𝜃3 ≈ 𝑠2 + 𝑎1𝑚𝑠 + 𝑎0𝑚               ( 2.15 ) 

Mengambil turunan dari umpan balik MRAC, maka didapatkan 

𝛿𝑒

𝛿𝜃1
=  (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
) 𝑢𝑐                 ( 2.16 ) 

 
𝛿𝑒

𝛿𝜃2
=  (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
) 𝑢𝑐                 ( 2.17 ) 

𝛿𝑒

𝛿𝜃3
= − (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
) 𝑢𝑐𝑦𝑃                    ( 2.18 )  

Selanjutnya adalah menerapkan MIT Rule, aturan update parameter untuk masing- 

masing 𝜃 diturunkan. Sehingga untuk filter nilai error dan 𝛾 menjadi : 

 
𝑑𝜃1

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃1
𝑒 =  𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒       ( 2.19 ) 

𝑑𝜃2

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃2
𝑒 =  𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒        ( 2.20 ) 

𝑑𝜃3

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃3
𝑒 =  𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒       ( 2.21 ) 

 Sehingga berdasarkan persamaan matematis yang sudah diturunkan diatas maka 

didapatkan skema MRAC dengan tiga gamma sebagai berikut : 
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Gambar 2.4 Skema MRAC Dengan Metode MIT Rule Dengan Tiga Gamma[19] 

2.3.2 Model Referensi MRAC Orde Dua 

Untuk membuat model referensi dengan karakteristik orde dua maka mengikuti 

persamaan sebagai berikut : [17] 

𝐺𝑚(𝑠) =
𝜔𝑛

2

𝑠2+2𝜁𝜔𝑛𝑠+𝜔𝑛
2                 ( 2.22 ) 

 Bersarnya nilai 𝜁 dapat mempengaruhi respons model referensi. Nilai 𝜁 < 1 

respons akan underdamp, 𝜁 = 1 akan criticaldamp, dan 𝜁 > 1 respons akan overdamp. 

Nilai dari 𝜔𝑛 dipengaruhi oleh 𝑡𝑠. Dalam pembuatan model nilai 𝑡𝑠 bisa ditentukan sendiri 

sesuai keinginan pada waktu berapa model mencapai daerah stabil. Daerah stabil terbagi 

dua yaitu 2% dan 5%  

Daerah 2% mengikuti persamaan sebagai berikut : 

𝑡𝑠 =
4

𝜔𝑛𝜁
                   ( 2.23 ) 

Daerah 5% mengikuti persamaan sebagai berikut : 

𝑡𝑠 =
3

𝜔𝑛𝜁
                   ( 2.24 ) 

2.4 PID (Proportional Integral Derivative) 

Pengendali PID (Proportional, Integral, Derivative) merupakan suatu pengendali 

yang mampu memperbaiki tingkat akurasi dari suatu sistem plant yang memiliki 
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karakteristik umpan balik (feedback) pada sistem tersebut. Pengendali PID menghitung dan 

meminimalisasi nilai error/selisih antara output dari proses terhadap input/setpoint yang 

diberikan ke sistem. Pengendali PID terdiri dari tiga komponen yaitu Proportional, 

Integral, dan Derivative yang dapat dipakai secara bersamaan maupun sendiri-sendiri 

tergantung dari respon yang diinginkan pada suatu sistem/plant. Penjelasan dari masing 

masing komponen adalah sebagai berikut[8]: 

 

Gambar 2.5 Skema PID 

2.4.1 Pengendali Proportional 

 Pengendali proportional/gain bertindak sebagai penguat yang mampu mengubah 

output dari sistem secara proprosional tanpa memberikan efek dinamik pada kinerja 

pengendali tersebut. Respon dari pengendali proporsional dapat dinyatakan dengan 

persamaan[8]: 

𝑃𝑜𝑢𝑡 =  𝐾𝑐𝐸(𝑡)                  ( 2.25 ) 

dimana: Pout = output dari pengendali proporsional 

Kc = konstanta gain 

E(t) = error yang dinyatakan dalam waktu secara kontinu 

Kendali on-off sering menimbulkan osilasi adalah bahwa sistem bereaksi berlebihan 

karena perubahan kecil dalam kesalahan akan membuat variabel yang dimanipulasi 

berubah selama rentang penuh. Efek ini dihindari dalam kontrol proporsional dimana 

karakteristik pengendali sebanding dengan kesalahan kontrol untuk kesalahan kecil. 

Kendali ini dikarakterisasi oleh fungsi nonlinier 𝑢 = 𝑓𝑐(e). Karakteristik pengendali 
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proporsional harus memberikan batas 𝑢𝑚𝑎𝑥 dan 𝑢𝑚𝑖𝑛 dari variabel kontrol. Kisaran linear 

dapat ditentukan baik dengan memberikan kisaran dimana karakteristik adalah linier. 

Kisaran ini biasanya berpusat disekitar setpoint[8]. 

 

2.4.2 Pengendali Integral 

Pengendali integral/reset  merupakan pengendali yang berfungsi untuk memperbaiki 

respon tunak/steady state dari sistem sehingga pengendali ini mampu memperkecil error 

sistem. Respon dari pengendali integral dapat dinyatakan dalam persamaan[8]: 

𝐼𝑜𝑢𝑡 = 𝐾𝑖  ∫ 𝐸 (𝜏)𝑑 𝜏
𝑡

0
                  ( 2.26 ) 

dimana: Iout = output pengendali integral 

Ki   = konstanta integral 

E(τ) = error yang dinyatakan secara kontinu 

𝜏 = variabel integral 

Fungsi utama dari tindakan integral adalah memastikan bahwa output proses sesuai 

dengan setpoint dalam keadaan stabil. Dengan kontrol proporsional, biasanya ada 

kesalahan kendali dalam keadaan tunak. Dengan tindakan integral, kesalahan positif kecil 

akan selalu mengarah pada peningkatan sinyal kontrol, dan kesalahan negatif akan 

memberikan sinyal kontrol yang menurun tidak peduli seberapa kecil kesalahannya[8]. 

 

2.4.3 Pengendali Derivative 

Pengendali derivative/rate merupakan suatu pengendali yang terutama berfungsi  

untuk memperbaiki respon transien dari sistem. Respon pengendali derivative dapat 

dinyatakan dalam persamaan berikut[8]: 

𝐷𝑜𝑢𝑡 = 𝐾𝑑
𝑑

𝑑𝑡
𝐸(𝑡)                              ( 2.27 ) 

dimana: Dout = output pengendali derivative 

Kd = konstanta derivative 

E(t) = error yang dinyatakan dalam waktu kontinu 

Tujuan dari aksi derivatif adalah untuk meningkatkan stabilitas loop tertutup. Karena 

dinamika proses, itu akan memakan waktu lama sebelum perubahan dalam variabel kendali 



 

II-14 

 

terlihat dalam proses output. Dengan demikian, sistem kontrol akan terlambat dalam 

mengoreksi kesalahan[8]. 

 

2.5 Identifikasi Sistem 

Respon sistem atau tanggapan sistem adalah perubahan perilaku output terhadap 

perubahan sinyal input. Respon sistem berupa kurva  ini akan menjadi dasar untuk 

menganalisa  karakteristik system selain menggunakan   persamaan atau 

model   matematika. Bentuk  kurva  respon  sistem  dapat  dilihat setelah mendapatkan 

sinyal input. Sinyal input yang diberikan untuk mengetahui karakteristis system disebut 

sinyal test. 

 

Gambar 2.6 Respon Transient [18] 

1. Konstanta Waktu  

Ukuran  waktu  yang  di  ukur  melalui  respon fungsi selubung yaitu mulai t = 0 s/d 

respon mencapai 63,2% (e1x100%)   dari   respon steady state. t =1/XW N 

2. Waktu tunda ( delay time ) 

Waktu tunda adalah waktu yang diperlukan respon untuk mencapai setengah harga 

akhir yang pertama kali. 

3. Waktu naik ( rise time )  

Waktu naik adalah waktu yang diperlukan respon untuk naik dari 10% sampai 90%, 

5% sampai 95%, atau 0% sampai 100% dari harga akhir. 

4. Waktu puncak 

Waktu yang diperlukan respon untuk mencapai puncak lewatan yang pertama kali. 
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5. Maximum Overshoot 

Maximum Overshoot adalah harga puncak maksimum dari kurva respon yang diukur 

dari satu. Jika harga keadaan tunak respon tidak sama dengan satu, maka biasa 

digunakan persen lewatan maksimum.Parameter ini didefinisikan sebagai berikut : 

% 𝑀𝑎𝑥𝑖𝑚𝑢𝑚 𝑂𝑣𝑒𝑟𝑠ℎ𝑜𝑜𝑡 =
𝑐(𝑡𝑝)−𝑐(∞)

𝑐(∞)
× 100 %    ( 2.28 ) 

Besarnya (%) lewatan maksimum secara langsung menunjukkan kestabilan relatif 

sistem 

6. Waktu penentapan ( Settling time ) 

Settling time adalah waktu yang diperlukan kurva respon untuk mencapai dan menetap 

dalam daerah disekitar harga akhir yang ukurannya dengan persentase mutlak dari 

harga akhir (5% atau 2%) 

2.6 MATLAB 

MATLAB atau yang kita sebut dengan (Matrix Laboratory) yaitu sebuah program 

untuk menganalisis dan mengkomputasi data numerik, dan MATLAB juga merupakan 

suatu bahasa pemrograman matematika lanjutan, yang dibentuk dengan dasar pemikiran 

yang menggunakan sifat dan bentuk matriks. MATLAB yang merupakan singkatan dari 

Matrix Laboratory, merupakan bahasa pemrograman yang dikembangkan oleh The 

Mathwork Inc. yang hadir dengan fungsi dan karakteristik yang berbeda dengan bahasa 

pemrograman lain yang sudah ada lebih dahulu seperti Delphi, Basic maupun C++. 

 

Gambar 2.7 Ikon MATLAB 

Pada awalnya program aplikasi MATLAB ini merupakan suatu interface untuk 

koleksi rutin-rutin numerik dari proyek LINPACK dan EISPACK, dan dikembangkan 

dengan menggunakan bahasa FORTRAN, namun sekarang ini MATLAB merupakan 

produk komersial dari perusahaan Mathworks, Inc.  Yang dalam perkembangan 

selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan bahasa C++ dan assemble, (utamanya 

untuk fungsi-fungsi dasar MATLAB). MATLAB telah berkembang menjadi sebuah 
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environment pemprograman yang canggih yang berisi fungsi-fungsi built-in untuk 

melakukan tugas pengolahan sinyal, aljabar linier, dan kalkulasi matematis lainnya. 

MATLAB juga menyediakan berbagai fungsi untuk menampilkan data, baik dalam bentuk 

dua dimensi maupun dalam bentuk tiga dimensi.  

MATLAB juga bersifat extensible, dalam arti bahwa seorang pengguna dapat 

menulis fungsi baru untuk menambahkan pada library, ketika fungsi-fungsi built-in yang 

tersedia tidak dapat melakukan tugas tertentu. Kemampuan pemrograman yang dibutuhkan 

tidak terlalu sulit bila kita telah memiliki pengalaman dalam pemrograman bahasa lain 

seperti C, PASCAL, atau FORTRAN.  MATLAB (Matrix Laboratory) yang juga 

merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi berbasis pada matriks, sering kita gunakan 

untuk teknik komputasi numerik, yang kita gunakan untuk menyelesaikan masalah-

masalah yang melibatkan operasi matematika elemen, matrik, optimasi, aproksimasi dll. 

Sehingga Matlab banyak digunakan pada :  

1. Matematika dan komputansi 

2. Pengembangan dan algoritma, 

3. Pemrograman modeling, simulasi, dan pembuatan prototipe, 

4. Analisa data, eksplorasi dan visualisasi, 

5. Analisis numerik dan statistik, 

6. Pengembangan aplikasi teknik, 

MATLAB juga merupakan bahasa pemrograman komputer berbasis window dengan 

orientasi dasarnya adalah matrik, namun pada program ini tidak menutup kemungkinan 

untuk pengerjaan permasalahan non matrik. Selain itu matlab juga merupakan bahasa 

pemrograman yang berbasis pada obyek (OOP), namun disisi lain karena matlab bukanlah 

type compiler, maka program yang dihasilkan pada matlab tidak dapat berdiri sendiri. 

Namun agar hasil program dapat berdiri sendiri maka harus dilakukan transfer pada bahasa 

pemrograman yang lain, misalnya C++. Pada matlab terdapat tiga windows yang digunakan 

dalam operasinya  yaitu ; 

1. Command windows (layar perintah)  

2. Figure windows (layar gambar),   

3. Note Pad (sebagai editor program). 
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Ada beberapa fungsi dari setiap window MATLAB: 

  

1. MATLAB Command window/editor  

MATLAB Command window atau editor merupakan window yang muncul ketika kita 

membuka pertama kali setiap kita menjalankan aplikasi MATLAB, Pada window kita 

dapat melakukan akses-akses ke command-command MATLAB dengan cara mengetikkan 

barisan-barisan ekpresi MATLAB, seperti mengakses help window dan lain-lainnya. 

Command Window (layar perintah) dapat kita gunakan untuk menjalankan program atau 

perintah yang dibuat pada layar editor matlab. Pada windows atau layar ini kita dapat 

mengakses perintah maupun komponen pendukung (help file dll) yang ada di matlab secara 

langsung. Salah satu cirri dari command windows ditandai dengan tanda prompt (>>).  

 

2. MATLAB Editor atau Debugger (Editor M-File atau Pencarian Kesalahan 

Window ini merupakan tool yang disediakan oleh Matlab 5 keatas. Berfungsi sebagai 

editor script Matlab (M-file). Walaupun sebenarnya script ini untuk pemrograman 

MATLAB dapat saja menggunakan editor yang lain seperi notepad, wordpad bahkan 

word.  Untuk mengakses window m-file ini dapat kita lakukan dengan cara : 

1. Memilih menu File - kemudian pilih New 

2. Pilih M-file, maka MATLAB akan menampilkan editor window: selain dengan 

cara di atas untuk menampilkan editor M-file ini, kita dapat juga melakukanya 

dengan cara :  >> edit  

3. Figure Windows 

Window ini merupakan hasil visualisasi dari script MATLAB. Namun MATLAB 

memberi kemudahan bagi programer untuk mengedit window ini sekaligus memberikan 

program khusus untuk itu. Sehingga window ini selain berfungsi sebagai visualisasi output 

dapat juga sekaligus menjadi media input yang interaktif. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Dalam BAB ini dijabarkan tentang alur dan tahapan penelitian. Alur penelitian 

dimulai dengan studi literatur dimana penulis mengumpulkan sumber dan referensi untuk 

penelitian. Selanjutnya pengumpulan data dengan menentukan harga setpoint berdasarkan 

sistem. Selanjutnya adalah Penentuan variabel berupa bentuk fungsi alih dari sistem 

suspensi seperempat kendaraan. Selanjutnya validasi model matematis, yaitu melihat 

respon keluaran sistem tanpa pengendali. Tahap selanjutnya adalah merancang pengendali 

MRAC dengan kombinasi PID pada sistem suspensi seperempat kendaraan. Selanjutnya 

adalah analisa dari hasil rancangan pengendali dan yang terakhir adalah menarik 

kesimpulan berdasarkan hasil penelitian. 

 

3.1. Proses Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Tidak 

 

 

 Ya 

Penentuan Variabel Suspensi 

Mulai 

Studi Literatur 

1 

Validasi Model 

Matematis Suspensi 

Pengumpulan Data 

Apakah model 

sudah valid? 

A 
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     Tidak 

 

 

       

                 

           Ya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1. Flow Chart Penelitian 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu melakukan identifikasi 

masalah tentang pengendalian pada sistem suspensi seperempat kendaraan yang rtidak 

1 

Perancangan Pengendali 

 

MRAC 

Kombinasi MRAC dan PID 

Apakah setelah penambahan 

pengendali MRAC dengan 

kombinasi PID Respon Sistem 

telah mencapai tujuan? 

Analisa Hasil 

Kesimpulan dan Saran 

Selesai 
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stabil agar tetap berada pada kondisi yang diinginkan. Sehingga, dibutuhkan sebuah 

pengendali agar sesuai dengan kondisi yang diinginkan dan memberikan kenyamanan bagi 

pengguna . Perencanaan dalam penelitian ini meliputi penentuan judul pengujian plant 

sampai dengan tujuan yang diinginkan dari suatu penelitian sehingga terdapat beberapa 

tahap perencanaan yang harus dilakukan yaitu : 

1. Studi Literatur 

Mencari dan mempelajari referensi yang terkait dengan tema yang dibahas pada 

penelitian tugas akhir ini, yaitu mengenai pemodelan matematis suspensi seperempat 

kendaraan dan pengendali MRAC dengan kombinasi PID  baik dari jurnal, artikel 

penelitian yang telah dipublikasikan di internet maupun buku – buku. 

2. Pengumpulan Data pra-Disain 

Pada tahap ini, pengumpulan data pra-disain dilakukan untuk mengetahui karakteristik 

dari sistem yang akan diteliti meliputi data setpoint sebesar 1  dan ketetapan transfer 

function pada sistem yaitu   𝐺(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝑏𝑠+𝑘

𝑚𝑠2+𝑏𝑠+𝑘
 

dengan  :  

𝑚 = 550 kg 

𝑏 = 1250 Ns/m 

𝑘 = 22500 

 

3. Validasi Pemodelan dan Pengujian Matematis Suspensi Seperempat Kendaraan 

Validasi pemodelan dan pengujian plant adalah tahap pengujian model matematis 

dalam bentuk transfer function dari sistem suspensi seperempat kendaraan yang sudah 

dirubah kedalam bentuk bahasa pemograman MATLAB simulink guna divalidasi bentuk 

keluarannya, apakah hasil keluarannya sudah sesuai dengan rujukan 

 

4. Disain Pengendali MRAC dengan kombinasi PID   

Untuk merancang pengendali MRAC dengan kombinasi PID, langkah awal adalah 

melakukan penurunan pengendali MRAC dengan metode MIT Rule. Saat penurunan dari 

persamaan matematis pengendali MRAC, parameter plant tidak berubah. Namun parameter 
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plant akan digunakan untuk dasar pembuatan skema kendali. Selanjutnya melakukan 

perancangan pada pengendali MRAC dengan kombinasi PID. 

5. Analisa Hasil 

Pada tahap ini penulis akan melakukan analisa dari hasil pengujian sistem suspensi 

seperempat kendaraan menggunakan pengendali adaptif MRAC yang sudah 

dikombinasikan dengan pengendali PID. Apakah respon yang didapat sudah optimal atau 

belum. Karakteristik respon yang diharapkan adalah rise time yang cepat, error yang kecil, 

dan overshoot yang kecil. 

6. Kesimpulan 

Pada tahap ini penulis mengklarifikasi hasil disain tersebut terhadap tujuan yang telah 

ditetapkan. Apabila telah memenuhi tujuan berarti penelitian telah berhasil, dan apabila 

belum memenuhi tujuan, maka perlu dilakukan pemeriksaan kembali pada perancangan 

pengendalinya. Setelah hasil sudah sesuai dengan tujuan diawal dan masalah dapat 

diselesaikan maka dapat ditarik kesimpulan. 

3.3 Pengumpulan Data 

Untuk perancangan kendali MRAC-PID, persamaan yang digunakan adalah 

persamaan transfer function(2.2), dengan nilai setpoint =  1 .  

3.4 Penentuan Variabel  

Data-data yang sudah didapatkan dibuat dalam model matematis berbentuk 

persamaan transfer function berbentuk :  

𝐺(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

𝑏𝑠+𝑘

𝑚𝑠2+𝑏𝑠+𝑘
          

Bentuk transfer function diatas dapat juga dituliskan menjadi : 

𝐺(𝑠) =
𝑌(𝑠)

𝑈(𝑠)
=

1250𝑠+22500

550𝑠2+1250𝑠+22500
         ( 3.1) 

 

  

3.5 Validasi Model Matematis 

Gambar 3.2 merupakan blok simulink pengujian sistem suspensi seperempat 

kendaraan secara open loop  tanpa pengendali untuk mengetahui perilaku dan karakteristik 

dari sistem sebelum dirancang pengendali.  
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Gambar 3.2 Blok Simulink Sistem Suspensi Seperempat Kendaraan 

 

Gambar 3.3 Hasil Respon Sistem Suspensi Seperempat Kendaraan 

Gambar 3.3 merupakan hasil respon dari sistem suspensi seperempat kendaraan 

secara open loop tanpa menggunakan pengendali yang disimulasikan menggunakan 

MATLAB dan hasil respon keluaran sistem menunjukkan grafik yang sama sesuai dengan 

rujukan. Terlihat bahwa hasil respon sistem tidak stabil dan terdapat overshoot yang cukup 

besar. Sehingga berdasarkan pengujian simulasi tanpa pengendali maka sistem suspensi 

seperempat kendaraan perlu dipasangkan pengendali yang dapat menghilangkan osilasi dan 

menstabilkan sistem tersebut.  

 

3.6 Perancangan Pengendali MRAC 

 Adapun langkah–langkah dalam perancangan pengendali MRAC dengan 

menggunakan metode MIT Rule  adalah sebagai berikut : 
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1. Menentukan Model Matematis Sistem (plant) 

Karakteristik dari sistem harus dipastikan, apakah sistem termasuk dalam sistem orde 

satu atau orde dua. Sistem yang digunakan pada penelitian ini merupakan sistem orde 

dua. 

2. Membuat Model Referensi 

Jika sistem yang akan dikendalikan merupakan sistem orde dua maka model referensi 

yang dibuat juga harus sesuai karakteristik sistem orde dua. 

3. Perancangan Pengendali MRAC 

Setelah membuat model referensi langkah selanjutnya yaitu merancang pengendali 

MRAC. Perancangan pengendali MRAC menggunakan metode MIT Rule yang 

merujuk pada buku dan jurnal-jurnal penelitian dengan variasi gamma 1 sampai 3 

4. Setelah selesai perancangan pengendali MRAC selanjutnya menentukan nilai masing-

masing gain untuk mendapatkan hasil respons yang diinginkan. Metode yang digunakan 

untuk menentukan nilai gain yaitu metode Heuristik. Metode Heuristik merupakan 

sebuah metode pemecahan masalah menggunakan eksplorasi dan cara coba-coba. 

Heuristik adalah suatu aturan atau metode untuk bisa menyelesaikan solusi secara 

penalaan. Rancangan metode Heuristik ini diperoleh dengan cara perubahan parameter 

yang disesuaikan dengan kinerja plant yang akan dikendalikan. Adapun alur penentuan 

nilai gain pada MRAC sebagai berikut: 

a. Dimulai dengan memberi nilai gain 0. Perhatikan respons sistem apakah sudah 

menyerupai model atau tidak. 

b. Jika tidak atau tidak ada respons dari sistem, beri nilai gain 10−10. Jika belum ada 

perubahan naikkan nilai gain menjadi, 10−9, 10−8, 10−7, … 10~ sampai terjadi 

perubahan pada respons sistem. 

c. Jika perubahan respons semakin mendekati model, lanjutkan penaikan nilai gain 

sampai respons sistem persis seperti model. Jika perubahan respons semakin 

menjauhi model, ubah nilai gain menjadi negatif (−10−7) dan lanjutkan penaikan 

nilai gain sampai respons sistem persis seperti model. 

d. Pemilihan nilai gain adaptasi yang kecil menghasilkan respon plant yang lambat 

dalam mengikuti model referensinya, sebaliknya nilai gain adaptasi yang besar 

menghasilkan respon sistem berosilasi. 

 



 

III-7 

 

Plant yang digunakan merupakan sistem orde dua maka model referensi yang 

digunakan mengikuti persamaan karakteristik orde dua. Pembuatan model mengikuti 

persamaan 2.22. Perancangan model referensi adalah dengan ζ = 1 dengan tujuan 

mendapatkan respon yan critical damp, dan 𝑡𝑠 = 1 agar respon mulai masuk ke daerah 

stabil pada waktu ±1 detik, dengan tujuan mampu meredam overshoot, dimana apabila 

nilai 𝑡𝑠 semakian kecil maka overshoot yang dihasilkan makin tinggi, sehingga dengan 

menggunakan persamaan 2.23 didapatkan 𝜔𝑛 = 4 yang didasarkan pada kriteria 2% 

sehingga model referensinya menjadi : 

𝐺𝑚(𝑠) =  
16

𝑆2+8𝑠+16
            (3.2) 

 

Dengan nilai fungsi alih model referensi berdasarkan skema MRAC pada gambar 

2.4  adalah 𝑏𝑚 𝑠2 + 𝑎1𝑚𝑠 + 𝑎0𝑚⁄ . Selanjutnya adalah nilai filter (𝜃1), (𝜃2) dan (𝜃3) dibuat 

menyerupai fungsi alih model referensi, karena filter harus menyaring keluaran 𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡  agar 

mengikuti keluaran model referensi dimana persamaan filter menjadi :  

 

(𝜃1), (𝜃2), (𝜃3) =
𝑎0𝑚

𝑠2+𝑎1𝑚𝑠+𝑎0𝑚
                                 (3.3) 

 

Setelah disubtitusikan persamaan 3.2 dan 3.3 sehingga filter yang digunakan sistem 

menjadi : 

(𝜃1), (𝜃2), (𝜃3) =
16

𝑆2+8𝑠+16
                                 (3.4) 

 Adapun penjabaran persamaan matematis perancangan MRAC tiga gamma pada 

sistem seperempat kendaraan dengan mensubtitusikan persamaan 3.4 ke dalam persmaan 

2.19,2.20 dan 2.21 sehingga 

𝑑𝜃1

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃1
𝑒 =  𝛾 (

16

𝑆2+8𝑠+16
𝑢𝑐) 𝑒            (3.5) 

𝑑𝜃2

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃2
𝑒 =  𝛾 (

16

𝑆2+8𝑠+16
𝑢𝑐) 𝑒               (3.6) 

𝑑𝜃3

𝑑𝑡
= −𝛾

𝛿𝑒

𝛿𝜃3
𝑒 =  𝛾 (

16

𝑆2+8𝑠+16
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒                (3.7) 
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Setelah mendapatkan nilai filter persamaan 3.5,3.6 dan 3.7 disubtitusikan kedalam 

persamaan 2.9 sehingga menjadi : 

𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 = 𝐺𝑝𝑢 = (
𝑏

𝑠2 + 𝑎1𝑠 + 𝑎0
) (𝜃1𝑢𝑐 + 𝜃2𝑢𝑐 + 𝜃3𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 

𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 = (
𝑏

𝑠2 + 𝑎1𝑠 + 𝑎0
) ( 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2 + 𝑎1𝑚𝑠 + 𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 + 𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2 + 𝑎1𝑚𝑠 + 𝑎0𝑚
𝑢𝑐) 𝑒 +   𝛾 (

𝑎0𝑚

𝑠2 + 𝑎1𝑚𝑠 + 𝑎0𝑚
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒) 

𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡 = (
1250𝑠 + 22500

5502 + 1250𝑠 + 22500
) ( 𝛾 (

16

𝑆2 + 8𝑠 + 16
𝑢𝑐) 𝑒 + 𝛾 (

16

𝑆2 + 8𝑠 + 16
𝑢𝑐) 𝑒 +   𝛾 (

16

𝑆2 + 8𝑠 + 16
𝑦𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡) 𝑒) 

Berdasarkan skema pada Gambar 2.4 dan persamaan turunan matematis diatas maka desain 

MRAC untuk sistem suspensi seperempat kendaraan pada perangkat lunak MATLAB 

adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 3.4 Desain MRAC pada Sistem Suspensi Seperempat Kendaraan 

Berdasarkan blok-blok simulink yang sudah dirancang, maka selanjutnya dilakukan tuning 

untuk menentukan nilai gain yang tepat. Metode yang digunakan untuk menentukan nilai 

gain yaitu metode Heuristik. Metode Heuristik merupakan sebuah metode pemecahan 

masalah menggunakan eksplorasi dan cara coba-coba. Heuristik adalah suatu aturan atau 

metode untuk bisa menyelesaikan solusi secara penalaan. Rancangan metode Heuristik ini 
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diperoleh dengan cara perubahan parameter yang disesuaikan dengan kinerja plant yang 

akan dikendalikan. Hasil dari tuning nilai gain ditunjukkan tabel berikut: 

 

Tabel 3.1 Tuning gamma ( gain ) 

 

Dari percobaan nilai gain di atas dengan nilai gamma-1 dan gamma-2 sama-sama 

negatif dapat diketahui bahwa keduanya memiliki fungsi yang sama yaitu mempercepat 

respons dan membantu sistem mencapai setpoint. Jadi nilai dari gamma-1 dan gamma-2 

dibuat sama, walaupun berbeda tidak akan berbeda jauh. Sedangkan gain-3 positif 

berfungsi untuk memperkecil overshoot dan osilasi. Jadi nilai dari gain-3 akan 

menyesuaikan sampai sistem mencapai respons yang paling stabil. Nilai γ ditala dengan 

metode Heuristik pada nilai -56, -56, dan 88. Respon dengan menggunakan pengendali 

Gain Respon Waktu 
Ket 

𝜸𝟏 𝜸𝟐 𝜸𝟑 𝒕𝒔 𝒕𝒓 𝑬 𝑴𝒑 

1 0 0 - - - - Respon Terbalik 

2 0 0 - - - - Respon Terbalik 

3 0 0 - - - - Respon Terbalik 

4 0 0 -  - - - Respon Terbalik 

-4 0 0 1.68 2.88 -3.27 4.66 Osilasi 

-4 4 0 - 2.3 -0.02 0 Error 

-6 8 0 - 1.39 -0.13 0 Error 

-8 10 0 1.61 0.72 -0.10 0,01 Osilasi 

-8 -5 0 - - - - Error 

-8 -10 0 - - - - Error 

-10 -10 0 - - - - Error 

-12 -12 0 - - - - Error 

-18 -18 0 - - - - Error 

-9 -9 -5 - - - - Error 

-12 -12 -10 - - - - Error 

-15 -15 -20 - - - - Error 

-15 -15 10 - - - - Error 

-15 -15 12 - - - - Error 

-20 -20 17 - - - - Error 

-24 -24 22 1.71 2.70 0.4616 0.4635 Osilasi 

-28 -28 27 6.62 2.13 0.0301 0.0474 Osilasi 

-30 -30 30 2.40 0.88 -0.0029 0.03 Osilasi 

-40 -40 45 1.81 1.17 0.0005 0.0012 Osilasi 

-50 -50 60 0.17 1.24 0.0001 0.0010 Osilasi 

-56 -56 88 3.95 2.76 0 0 Tidak Osilasi 

-60 -60 96 4.40 3.05 -0.0002 -0.0002 Tidak Osilasi 

-64 -64 100 3.54 2.51 0.0002 0.0002 Tidak Osilasi 
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MRAC mampu mereduksi overshoot, namun masih memperlihatkan adanya kekurangan 

yaitu rise time yang lambat yaitu 2.76 detik dan. Settling time 3.95 detik. Respon plant juga  

tertinggal model referensinya. Sehingga, untuk penelitian selanjutnya dibutuhkan 

pengendali PID untuk memperbaiki ketidakmampuan MRAC megendalikan respon. 

Berikut Diagram blok dari MRAC-PID  

 

3.7 Perancangan Pengendali MRAC Kombinasi PID 

 Respon yang dihasilkan dengan menggunakan MRAC masih terdapat kekurangan 

yaitu respon yang dihasilkan lambat mencapai set point dan masih tertinggal dari model 

referensinya, maka dikombinasikan dengan pengendali PID. Berikut blok diagram 

pengendali MRAC dengan kombinasi PID 

 

 

Gambar 3.5 Desain MRAC-PID pada Sistem Suspensi Seperempat Kendaraan 

Parameter PID didapatkan dengan menggunakan metode Heuristik, berikut table penalaan 

PID dengan metode Heuristik. 
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Tabel 3.2 Tuning PID (gain) 

 

 

Gamma 
Parameter Respon Waktu 

Ket 
𝑲𝒑 𝑲𝒊 𝑲𝒅 𝒕𝒔 (s) 𝒕𝒓(s) 𝑬 𝑴𝒑(%) 

γ
1
=

-5
6
 ,
  
γ

2
=

-5
6
, 
γ

3
=

8
8
 

0.1 0 0 - - -0.9380 0 Respon dibawah set point 

0.5 0 0 - - -0.7241 0 Respon dibawah set point 

1 0 0 - - -0.5314 0 Respon dibawah set point 

1.1 0 0 - - -0.5015 0 Respon dibawah set point 

1.2 0 0 - - -0.4740 0 Respon dibawah set point 

1.3 0 0 - - -0.4487 0 Respon dibawah set point 

1.3 1 0 4.1146 2.7665 -0.0002 0 Tidak Berosilasi 

1.3 1.5 0 2.4574 1.8137 0 0 Berosilasi 

1.3 2 0 1.8057 1.2217 0 0 Berosilasi 

1.3 2.5 0 1.6261 1.1556 0.0002 0 Berosilasi 

1.3 3 0 1.2168 0.6294 -0.0004 0.34 Berosilasi 

1.4 3.5 0 0.8662 0.5481 -0.0044 2.98 Berosilasi 

1.5 0 0.0001 - - -0.4040 0 Respon dibawah set point 

1.5 0 0.0003 - - -0.4041 0 Respon dibawah set point 

1.5 0 0.0005 - - -0.4043 0 Respon dibawah set point 

1.6 0 0.0007 - - -0.3840 0 Respon dibawah set point 

1.6 0 0.0009 - - -0.3841 0 Respon dibawah set point 

1.6 0 0.001 - - -0.3842 0 Respon dibawah set point 

1.9 4 0.74 1.4008 1.0170 0 0 Tidak Berosilasi 

1.9 4.2 0.74 1.3933 1.0264 -0.0001 0 Tidak Berosilasi 

1.9 4.2 0.78 1.3856 0.9995 0 0 Tidak Berosilasi 

1.9 4.4 0.82 1.3774 1.0379 -0.001 0 Tidak Berosilasi 

2 4.4 0.82 1.3673 1.0030 0.0001 0 Tidak Berosilasi 

2 4.6 0.82 1.2047 1.1344 0 0.04 Berosilasi 

2 4.6 0.9 1.3614 1.0068 0 0 Berosilasi 

3 4.6 0.9 1.5512 0.9386 -0.0001 0 Berosilasi 

3 5 0.9 1.5558 0.9099 0.0001 0.03 Berosilasi 
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Dari hasil Tuning nilai Kp, Ki, dan Kd yang dilakukan dimulai dengan nilai Kp = 

0.1, Ki=0 dan Kd=0 respons yang dihasilkan berada dibawah set point dengan eror -

0.9380. Saat nilai Kp dinaikkan respon berangsur mendekati set point dengan nilai error 

yang semakin kecil. Saat nilai Kp =1.3 Ki=0 dan Kd=0 menghasilkan error lebih kecil 

yaitu -0.4487. Karena masih mempunyai error maka ditambahkan dengan parameter Ki, 

dengan nilai Kp=1.3 dan nilai Ki-=1 menghasilkan respon dengan nilai yang lebih kecil 

yaitu -0.0002, namun nilai rise time =4.1146  dan settling time = 2.7665. Saat nilai Ki 

dinaikkan rise time dan settling time lebih cepat. Selanjutnya dilakukan tuning dengan nilai 

Kp=1.5 dan Kd=0.0001 menghasilkan nilai error sebesar -0.4040 dan respon berada 

dibawah set point. Saat nilai Kd diperbesar hanya terjadi perubahan yang kecil terhadap 

nilai error dan respon masih berada di bawah set point. Dengan penggunakan pengendali 

P, PI dan PD belum respon respon yang diingikan, maka selanjutnya dilakukan dengan 

pengendali PID dengan parameter Kp, Ki dan Kd. Saat nilai Kp =1.9, Ki =4 dan Kd= 0.74 

respon dihasilkan lebih baik dari sebelumnya dengan respon yang tidak berosilasi dan nilai 

error dan maximum overshoot adalah 0 dan  rise time=1.0170 dan settling time = 1.4008, 

respon masih dapat dipercepat dengan melakukan penalaan lebih lanjut pada parameter Kp. 

Ki dan Kd. Sehingga didapat nilai parameter Kp, Ki, dan Kd sebesar Kp=1.9, Ki=4.2 dan 

Kd sebesar 0.74 menghasilkan respon dengan nilai rise time = 0.995, settling time = 

1.3856, error = 0 dan maximum overshoot = 0. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil simulasi dan analisa dapat disimpulkan bahwa dengan 

pengendali MRAC respon yang dihasilkan mampu mengurangi overshoot, namun masih  

adanya osilasi. Sehingga dikombinasikan dengan pengendali PID, respon keluaran yang 

sebelumnya berisolasi berhasil diredam, respon yang membaik dengan nilai settling time 

1.38 detik, rise time 0.99 detik dan error steady state 0. Respon yang bagus ini diperoleh 

dengan harga akhir tuning gamma (𝛾) pada nilai -56, -56 dan 88 dengan parameter Kp 

pada nilai 1.9, Ki pada nilai 4.2 dan Kd pada nilai 0.78. Pada saat diberi gangguan respon 

sistem dengan menggunakan pengendali MRAC-PID lebih cepat mencapai set point dari 

pada yang hanya menggunakan pengendali MRAC. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan pengendali 

MRAC-PID dengan metode MIT Rule masih terdapat settling time yang lama yaitu 1.38 

detik. Sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan pengendali cerdas atau 

metode lainnya agar respon yang dihasilkan sesuai dengan yang di inginkan. 
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LAMPIRAN A 

BLOK DIAGRAM SIMULINK 

 

1. Blok Diagram Pemodelan Sistem Suspensi Seperempat Kendaraan 

 

 

2. Blok Diagram Pengendali MRAC Tanpa Gangguan 

 

 

3. Blok Diagram Pengendali MRAC-PID Tanpa Gangguan 
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4. Blok Diagram Pengendali MRAC Dengan Gangguan 

 

 

 

5. Blok Diagram Pengendali MRAC-PID Dengan Gangguan 
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LAMPIRAN B 

 

PROSES TUNING NILAI GAMMA (𝜸) PADA PENGENDALI MRAC 

DENGAN TRIAL AND ERROR PADA SISTEM SUSPENSI 

SEPEREMPAT KENDARAAN 

1. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = 1, 𝛾2 = 0 dan 𝛾3 = 0 

 

 

2. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = 2, 𝛾2 = 0 dan 𝛾3 = 0 
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3. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = 3, 𝛾2 = 0 dan 𝛾3 = 0 

 

 

4. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = 4, 𝛾2 = 0 dan 𝛾3 = 0 
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5. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −4, 𝛾2 = 0 dan 𝛾3 = 0 

 

 

6. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −4, 𝛾2 = 4 dan 𝛾3 = 0 
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7. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −6, 𝛾2 = 8 dan 𝛾3 = 0 

 

 

8. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −8, 𝛾2 = 10 dan 𝛾3 = 0 
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9. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −24, 𝛾2 = −24 dan 𝛾3 = 22 

 

 

10. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −28, 𝛾2 = −28 dan 𝛾3 = 27 
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11. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −30, 𝛾2 = −30 dan 𝛾3 = 30 

 

 

12. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −40, 𝛾2 = −40 dan 𝛾3 = 45 
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13. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −50, 𝛾2 = −50 dan 𝛾3 = 60 

 

 

14. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −56, 𝛾2 = −56 dan 𝛾3 = 88 
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15. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −60, 𝛾2 = −60 dan 𝛾3 = 96 

 

 

16. Hasil Simulasi MRAC  dengan 𝛾1 = −64, 𝛾2 = −64 dan 𝛾3 = 100 
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LAMPIRAN C 

 

PROSES TUNING PARAMETER Kp, Ki DAN Kd PADA 

PENGENDALI MRAC KOMBINASI PID DENGAN METODE 

HEURISTIK PADA SISTEM SUSPENSI  SEPEREMPAT 

KENDARAAN 

 

1. Respon Sistem Dengan Menggunakan Pengendali MRAC dengan 𝛾1 = −56, 𝛾2 = −56 

dan 𝛾3 = 88 

 
 

2. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 0.1 
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3. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 0.5 

 
 

4. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1 
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5. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.1 

 
 

6. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.2 
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7. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.3 

 
 

8. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.3, Ki = 1 
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9. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.3, Ki = 1.5 

 
 

10. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.3, Ki = 2 
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11. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.3, Ki = 2.5 

 
 

12. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.3, Ki = 3 
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13. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.4, Ki = 3.5 

 
 

14. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.5, Kd = 0.0001 
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15. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.5, Kd = 0.0003 

 
 

16. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.5, Kd = 0.0005 
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17. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.6, Kd = 0.0007 

 
 

18. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.6, Kd = 0.0009 
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19. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.6, Kd = 0.001 

 

 

20. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.9, Ki = 4 Kd = 0.74 
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21. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.9, Ki = 4.2 Kd = 0.74 

 
 

22. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.9, Ki = 4.2 Kd = 0.78 
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23. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 1.9, Ki = 4.4 Kd = 0.82 

 

 

24. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 2, Ki = 4.4 Kd = 0.82 
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25. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 2, Ki = 4.6 Kd = 0.82 

 

 

26. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 2, Ki = 4.6 Kd = 0.9 
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27. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 3, Ki = 4.6 Kd = 0.9 

 

 

28. Respon Sistem dengan Menggunakan Pengendali MRAC Kombinasi PID dengan 𝛾1 =

−56, 𝛾2 = −56, 𝛾3 = 88, Kp = 3, Ki = 5 Kd = 0.9 
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