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ABSTRAK 
 

Perkembangan teknologi telah memberikan banyak manfaat diberbagai aspek industri, salah satunya 

pada industri  persenjataan, pada sektor keamanan negara peran teknologi industri persenjataan sangatlah 

penting. Pada tahun 2018 PT. Pindad yang bekerja sama dengan dengan perusahaan FNSS asal turki 

telah memproduksi 100 unit tank. Tank merupakan salah satu peralatan / teknologi persenjataan yang 

digunakan hampir di setiap Negara dikarenakan tank mampu beroperasi disegala medan. Salah satu 

komponen yang terdapat pada tank adalah turret-gun. Turret-gun adalah sistem senjata laras panjang 

yang dapat mempermudah kerja militer untuk mengenai target, yang dioperasikan secara manual 

maupun otomatis menggunakan remote control. Pada penelitian ini dalam mendapatkan hasil 

perbandingan perancangan yang maksimal dengan desain pengendali SMC yang dikombinasikan dengan 

pengendali PD yang dirancang secara serial dan paralel untuk mengendalikan posisi sumbu Elevasi 

Turret-gun kaliber 20 milimeter. Pengendali SMC dirancang untuk menjaga kestabilan pada sistem, 

yang dikombinasikan dengan pengendali PD yang berguna untuk menekan nilai Overshoot dan Error 

Steady State yang mendekati nol.Berdasarkan hasil simulasi yang telah dianalisa, kombinasi pengendali 

SMCdengan nilai eta = 25  dan PD dengan nilai Kp = 1 dan Kd = 1 pada perancangan secara serial, 

sementara nilai eta = 100 dan nilai Kp = 9100 dan Kd = 4000 pa da perancangan secara 

paralael. 
 

Kata Kunci: Turret-gun, Kendali SMC-PD, Serial, Paralel 
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ABSTRACT 

 
The development of technology has provided many benefits in various aspects of the industry, one of which is 

in the weapons industry, in the state security sector the role of the weapons industry is very important. In 

2018 PT. Pindad in collaboration with the Turkish origin FNSS has produced 100 tanks. The tank is one of 

the weapons equipment / technology used in almost every country because the tank can operate in all fields. 

One component contained in the tank is a turret-gun. Turret-gun is a long-barreled weapon system that can 

facilitate military work to hit targets, which are operated manually or automatically using a remote control. 

In this study in getting the maximum design comparison results with the design of the SMC controller 

combined with PD controllers that are designed in series and parallel to control the axis position of the 20 

millimeter caliber Turret-gun Elevation. The SMC controller is designed to maintain stability in the system, 

which is combined with a PD controller which is useful for suppressing Overshoot and Steady State Error 

values that are close to zero. Based on the simulation results analyzed, the combination of SMC operators 

with values of eta = 25 and PD with values of Kp = 1 and Kd = 1 in serial design, while values of eta = 100 

and values of Kp = 9100 and Kd = 4000 in parallel design 

 

Key words: Turret-gun, SMC-PD control, series, parallel 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini, telah 

memberikan banyak manfaat diberbagai aspek industri, salah satunya pada industri  

persenjataan, pada sektor keamanan negara peran teknologi industri persenjataan sangatlah 

penting. PT. PINDAD merupakan perusahaan milik negara yang bertanggung jawab 

mengembangkan jenis persenjataan yang dibutuhkan sebagai perlengkapan dalam 

mempertahankan kedaulatan Negara. PT. Pindad telah memproduksi berbagai jenis senjata 

mulai dari senjata gengam, pistol, senjata laras panjang dan lainnya. Pada tahun 2018 PT. 

Pindad yang bekerja sama dengan dengan perusahaan FNSS asal turki telah memulai 

memproduksi 100 unit tank. Tank merupakan salah satu peralatan / teknologi persenjataan 

yang digunakan hampir di setiap Negara dikarenakan tank mampu beroperasi disegala 

medan. Salah satu komponen yang terdapat pada tank adalah turret-gun[1][2]. 

Turret-gun adalah senjata proyektil dengan mekanisme putar dalam orientasi azimut 

dan elevasi yang memungkinkan senjata ditembakkan ke segala arah. Sumbu elevasi adalah 

gerak vertical laras senjata dari 0˚ hingga 70˚yang berguna dalam menentukan jarak 

jangkauan tembak turret-gun terhadap target, salah satu yang mempengaruhi jarak jangkauan 

tembak turret-gun adalah besar sudut. Jika semakin besar sudut pada turret-gun maka 

semakin jauh pula jarak jangkauan tembak yang dicapai. Salah satu aspek penting yang 

dikembangkan pada turret-gun adalah ketepatan dan kecepatan untuk mencapai posisi target. 

Di awal pengembangannya, turret-gun sangat sulit dikendalikan hal ini merupakan sebuah 

pekerjaan yang berat untuk mengarahkan senjata ke target dengan akurasi tertentu. Terlebih 

lagi dengan geometri yang besar dan berat beresiko tinggi ketika digerakkan dalam 

kecepatan tinggi, selain itu besar diameter kaliber peluru dan jauh nya jarak target 

mempengaruhi turret-gun dalam mencapai ketepatan dan kecepatan, dari permasalahan 

tersebut turret-gun perlu untuk dipasangkan sistem kendali[3].  

Beberapa penelitian terkait tentang turret-gun yang menjadi rujukan antara lain, 

pertama membahas tentang pengendalian sumbu azimuth turret-gun kaliber 20mm 

menggunakan PID. Dalam penelitian ini turret-gun yang digunakan berkaliber 20 mm 

dengan membandingkan metode root locus dan Ziegler Nichols. Pada metode root locus 
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dilakukan dengan metode penempatan akar matematis dari setiap kedudukan yang dibantu 

oleh gain compensator. Kedua metode sama sama tidak memiliki steady state error. Dari 

kedua metode tersebut dengan kendali PID masih terdapat kekurangan yaitu overshoot masih 

besar dan settling time yang lam[4]. 

Penelitian rujukan kedua tentang turret-gun yaitu mengimplementasikan metode 

active force control (AFC) metode ini membandingkan gaya referensi aktuator dengan gaya 

aktual, pada penelitian ini pengendali dirancang dengan paralel didapatkan hasil metode 

AFC mampu menghasilkan trayektori gerakan dengan lancar dibandingkan dengan 

pengendali PID dan skema RAC[5]. Penelitian rujukan ketiga tentang turret-gun yaitu 

dengan menghybridkan pengendali SMC dan PD metode ini digunakan untuk mendapatkan 

respon yang stabil, mampu meredam osilasi, menghilangkan error dan mencapai setpoint 

serta dapat mempertahankan kestabilan posisi turret-gun pada sumbu elevasi. Dari hasil 

pengujian penelitian tersebut memberikan performansi yang baik dalam pengendalian posisi 

sumbu elevasi dilihat dari waktu untuk mencapai setpoint yang diinginkan, rise time = 

0.2489 detik, settling time = 0.4328 detik dan tidak memiliki error steady state dan 

overshoot. Pada penelitian ini tidak digunakan pengendali Pi dikarenakan respon sistem 

sudah mencapai setpoint dan pengendali Pi tidak memberikan pengaruh yang signifikan 

terhadap sistem hal ini dibuktikan ketika pengendali Pi digunakan terhadap sistem tetapi 

tidak memberikan pengaruh kepada sistem tersebut. [6]. Berdasarkan penelitian rujukan 

tersebut sistem pengendali hybrid SMC dan PD yang menghasilkan performansi yang paling 

baik hal ini dikarenakan karakteristik SMC yang cocok dengan turret-gun. 

Berdasarkan penelitian terkait yang telah diuraikan di atas, selain permasalahan posisi 

yang harus dikendalikan, isu dari permasalahan kendali pada turret-gun lebih pada aspek 

perancangan metode pengendali yang tepat. Perancangan metode kendali yang tepat sangat 

mempengaruhi hasil performansi sistem turret-gun. Beberapa penelitian terkait telah 

menerapkan berbagai variasi perancangan metode kendali. Dimulai dari menambahkan 

metode kendali satu dengan lainnya yang lazimnya disebut hybrid. Sejauh ini metode kendali 

secara hybrid menghasilkan performansi yang lebih baik dibandingkan dengan perancangan 

secara tunggal atau mandiri. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan perancangan 

kendali hybrid dapat dilakukan baik secara serial maupun secara paralel. Beberapa contoh 

perancangan yang telah dilakukan secara serial dan paralel antara lain sebagai berikut.     

Penelitian tentang Pengendalian posisi pada inverted pendulum menggunakan 

pengendali SMC-PID yang dirancang secara paralel, didapatkan hasil bahwa penggunaan 
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pengendali SMC-PID pada sistem inverted pendulum lebih baik daripada pengendali 

SMC saja. Namun, kedua pengendali ini belum dapat mencapai nilai setpoint (offset) 

yaitu 0 rad. Respon keluaran plant hanya mendekati nilai dari setpoint tersebut[7]. 

Penelitian selanjutnya tentang pengendalian suspensi aktif non linear yang dirancang 

secara paralel menggunakan pengendali hybrid fuzzy dan pid untuk meminimalkan rata-rata 

defleksi suspensi dan percepatan maksimum vertikal badan kendaraan sehingga didapatkan 

hasil yaitu memiliki performansi yang relatif lebih baik secara keseluruhan sistem suspensi 

yang dirancang memiliki keamanan, kenyamanan, dan ketahanan yang lebih baik. Penelitian 

selanjutnya yaitu membahas tentang sistem kendali hybrid Sliding Mode Control (SMC) –

Fuzzy pada inverted pendulum  yang dirancang secara serial, dari penelitian tersebut 

didapatkan hasil bawa pengendali SMC lebih baik performansinya dibandingkan dengan 

SMC-fuzzy. Ini dibuktikan dari error yang dihasilkan dari pengendali SMC hanya sebesar 

0.001 rad, sedangkan menggunakan pengendali SMC-hfuzzy sebesar -0.2188 rad[8]. 

 Penelitian selanjutnya tentang pengendalian kecepatan motor DC dengan pengendali 

hybrid SMC-PID yang dirancang secara paralel didapatkan hasil performansi yang paling 

baik, hal ini dibuktikan dengan setpoint yang diberikan berhasil dicapai dan gangguan yang 

diberikan dapat diatasi. Penambahan PID dengan metode heuristik terhadap pengendali SMC 

dengan nilai η= 100 berhasil menurunkan error steady state yang terjadi pada pengendalian 

kecepatan motor DC dari 100% menjadi 20.1% [9]. Penelitian berikutnya tentang 

pengendalian level coupled tank yang dirancang secara paralel menggunakan pengendali 

hybrid sliding mode control (SMC) dan PID. Hasilnya nilai respon transien pengendali 

hybrid SMC-PID lebih cepat dibandingkan pengendali SMC tunggal[10]. 

Berdasarkan studi literatur yang telah diuraikan diatas, telah membuktikan bahwa 

SMC adalah pengendali yang mampu mengurangi error dan juga mampu membuat respon 

sistem mencapai setpoint yang diinginkan. Tetapi SMC sendiri memiliki sifat chattering 

yang mana dapat menimbulkan overshoot. Chattering adalah sebuah keadaan yang terjadi 

saat adanya perubahan kendali dengan frekuensi tinggi dan ketika nilai signum sering 

berubah-ubah sehingga menimbulkan osilasi[15]. Maka peneliti melakukan pengujian 

dengan simulasi menggunakan SMC pada turret-gun, hasilnya didapat yaitu nilai error 

hilang dan setpoint dengan nilai 1 dapat tercapai, namun masalah yang muncul yaitu adanya 

overshoot yang disebabkan oleh karakteristik kelemahan pada SMC. Maka perlu 

ditambahkan pengendali PD untuk meredam overshootnya. 
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Hasil dari studi literatur di atas juga membuktikan perancangan kendali dapat 

dilakukan secara serial maupun paralel, namun sejauh ini belum ada penelitian yang 

membahas perbandingan performansi metode perancangan keduanya dan sebagai referensi 

bagi pembaca dalam memlih metode mana yang lebih efisien digunakan. Berdasarkan studi 

literatur turret-gun yang telah dikaji di atas maka dipilih pengendali SMC-PD untuk 

mengendalikan posisi sumbu elevasi pada turret-gun yang nantinya akan dirancang secara 

serial dan secara paralel. Hal ini dilakukan karena SMC-PD menghasilkan respon yang 

paling baik, namun perancangan baru dilakukan secara paralel belum ada yang melakukan 

secara serial. Hasil selanjutnya akan dibandingkan untuk mengetahui bagaimana perbedaan 

performansi perancangan tersebut, sehingga penulis tertarik untuk mengangkat judul tugas 

akhir tentang “Analisa komparatif perancangan kendali SMC-PD secara paralel dan 

serial terhadap sumbu elevasi pada sistem turret-gun”. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang, permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini adalah untuk mengetahui perbandingan antara pengendali hybrid SMC dan PD yang 

dirancang secara parallel dan serial dalam mengatasi masalah pada turret-gun yaitu tidak 

mencapainya setpoint, memiliki error, dan berosilasi 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Merancang pengendali secara serial dan paralel untuk mengendalikan posisi 

sumbu elevasi pada turret-gun. 

2. Menganalisa perbandingan performansi pengendali yang dirancang secara serial 

dan paralel.  

1.4  Batasan Masalah 

Pembahasan masalah pada penelitian ini dengan beberapa batasan masalah sebagai 

berikut: 

1. Simulasi hanya menggunakan software Matlab dan Simulink. 

2. Penalaran nilai Kp dan Kd menggunakan metode heuristik 

3. Sistem yang dikenadalikan hanya hanya posisi terhadap sumbu elevasi pada turret-

gun 

4. Sistem perancangan secara serial dan paralel pada turret-gun memiliki algoritma 

parameter yang berbeda. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran bagaimana membandingkan pengendali SMC hybrid PD 

yang dirancang secara serial dan paralel. 

2. Menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai proses pengendalian sumbu 

elevasi di turret-gun dengan sistem yang dirancang secara serial dan paralel. 

3. Sebagai acuan referensi dan gambaran pada pengimplementasian yang sebenarnya. 

4. Sebagai acuan referensi untuk melanjutkan dan mengembangkan sistem turret-gun 

dengan menggunakan pengendali lainnya pada penelitian berikutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian terkait 

Penelitian tugas akhir ini dilakukan studi literatur untuk mencari dasar-dasar teori 

dan referensi yang berkaitan dengan turret-gun dan sistem perancangan pengendali SMC 

PID yang bisa didapatkan dari berbagai sumber seperti, jurnal, buku, paper, atau sumber 

lainnya. 

Beberapa penelitian terkait telah dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada pada 

turret-gun, salah satunya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Kunto dkk merancangan 

sistem kendalil PID untuk pengendali sumbu elevasi gun pada turret-gun kaliber 20 

milimeter. Penelitian ini membahas mekanisme dan parameter-parameter pada turret-gun, 

untuk dilakukan perancangan transmisi dan sistem kendali untuk dievaluasi grafik 

responnya, yang akan dijadikan sebagai acuan untuk merancang pengendali PID. Untuk 

mendapatkan grafik respon yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan nilai konstanta 

PID yang direkomendasikan adalah Kp = 23061.024, Ki = 37820.07 dan Kd = 3515.4, 

menghasilkan overshoot 19.9%, error steady state 0% dan settling time 0.935 dengan 

menggunakan metode Root Locus dan metode Routh Hurwitz [3]. Penelitian ini yang 

dirujuk adalah mekanisme dan parameter-parameter pada sistem turret-gun. 

Penelitian selanjutnya tentang turret-gun telah dilakukan oleh wisnu dkk, salah 

satunya yaitu penelitian yang mengenai pengendalian sumbu elevasi pada turret-gun 

dengan kaliber 20 mm. Dalam penelitian ini menggunakan pengndali PID dengan metode 

root locus dan ziegler nichols. Hasil penelitian didapatkan hasil bahwa turret-gun yang 

menggunakan metode root locus menghasilkan Kp sebesar 4132.0457, Ki sebesar 375.638 

dan Kd sebesar 881. Sedangkan dengan menggunakan metode ziegler nichlos 

menghasilkan nilai Kp, Ki, dan Kd berturut-turut sebesar 23061.024, 37820.07 dan 3515.4. 

dari kedua metode yang digunakan ziegler nichlos menunjukkan respon transien yang 

bagus dan memenuhi kreteria standar desain. Dari kedua metode tersebut sudah mencapai 

setpoint dalam keadaan stabil, tetapi masih memiliki overshoot sebesar 12.8% dan settling 

time pada detik 1.7 detik [4]. Pada penelitian ini, peneliti merujuk pemodelan matematis 

dari sistem turret-gun dengan membandingkan metode root locus dan Ziegler nichols 

untuk mengetahui perbandingan performansi antar kedua metode tersebut. 
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Penelitian selanjutnya tentang turret-gun yaitu dengan menghybridkan pengendali 

SMC dan PD metode ini digunakan untuk mendapatkan respon yang stabil, mampu 

meredam osilasi, menghilangkan error dan mencapai setpoint serta dapat mempertahankan 

kestabilan posisi turret-gun pada sumbu elevasi. Dari hasil pengujian penelitian tersebut 

memberikan performansi yang baik dalam pengendalian posisi sumbu elevasi dilihat dari 

waktu untuk mencapai setpoint yang diinginkan, rise time sebesar 0.2489 detik, settling 

time 0.4328 detik dan tidak memiliki error steady state dan overshoot, dimana nilai 

parameter  = 100 dan nilai parameter Kp = 9100 dan Kd = 4000. Berdasarkan beberapa 

penelitian rujukan tersebut sistem pengendai hybrid SMC dan PD yang menghasilkan 

performansi yang paling baik hal ini dikarenakan karakteristik SMC yang cocok dengan 

turret-gun[6]. Pada penelitian ini dengan ditambahkannya pengendali PD sehingga dapat 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi yaitu dalam mengatasi overshoot dan error. 

Selanjutnya penelitian tentang kecepatan motor DC menggunakan pengendali 

hybrid SMC-PID. Setelah dilakukannya simulasi, dapat di analisa bahwa penggabungan 

antara pengendali SMC dan PID dapat mengatasi masalah pada motor DC dan dengan 

penambahan PID dapat menghilangkan efek chattering pada  SMC, menjagaa kestabilan 

sistem dengan respon waktu yang cepat yaitu 0.0657 detik [9]. dapat juga mempertahankan 

kestabilan walau diberi gangguan dari luar. Penelitian ini di rujuk untuk mendapatkan 

penurunan dari pengendali SMC dan melihat respon dari  penggabungan pengendali SMC-

PID pada motor DC. 

Selanjutnya penelitian tentang kecepatan motor DC menggunakan pengendali 

hybrid SMC-PID yang dirancang secara paralel. Setelah dilakukannya simulasi, dapat di 

analisa bahwa penggabungan antara pengendali SMC dan PID dapat mengatasi masalah 

pada motor DC dan dengan penambahan PID dapat menghilangkan efek chattering pada  

SMC, menjagaa kestabilan sistem dengan respon waktu yang cepat yaitu 0.0657 detik [9]. 

dan dapat mempertahankan kestabilan walau adanya gangguan dari luar. Penelitian ini di 

rujuk untuk mendapatkan penurunan dari pengendali SMC dan melihat respon dari  

penggabungan pengendali SMC-PID pada motor DC   

Penelitian pengendali SMC-PID yang sudah dilakukan pada sistem rotary inverted 

pendulum mengunakan hybrid SMC-PID yang dirancang secara paralel.  Menstabilkan 

batang pendulum pada setpoint 0 rad dari kondisi semula 0.1 rad. Setelah dilakukan uji 

coba maka didapatkan hasil bahwa perubahan nilai kondisi awal pada posisi sudut 

pendulum akan berpengaruh terhadap kestabilan respon. Semakin besar nilai kondisi awal 
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maka respon tidak stabil. Untuk respon transien, saat disimulasikan menggunakan 

pengendali SMC sistem masih memiliki overshoot yang besar yaitu 31.73% dan mencapai 

kestabilan pada waktu  0.0868 detik. Dengan penambahan pengendali PID overshoot 

menjadi 0% dengan waktu mencapai keadaan stabil pada waktu 0.081 detik. Saat adanya 

gangguan sistem masih mampu mempertahankan kestabilan dan tidak memiliki overshoot 

[7]. Penelitian di rujuk untuk melihat respon pengendali dalam mengatasi masalah yang 

ada pada sistem. 

Selanjutnya penelitian tentang pengendalian level dan konsentrasi pada continuous 

stirred tank reactor (CSTR) menggunakan sliding mode control dengan permukaan luncur 

proportional d erivative (PD). Respon dari pengendali PD di dalam permukaan luncur 

sliding mode akan dibandingkan dengan respon SMC-PID. Dari penelitian yang dilakukan 

dapat disimpulkan bahwa pengendali sliding mode control dengan permukaan luncur PD 

tidak mencapai setpoint yang diinginkan. pada saat diberi gangguan, pengendali sliding 

mode  dengan permukaan luncur PD menghasilkan kinerja yang kurang baik dibandingkan 

dengan pengendali sliding mode PID, tetapi SMC dengan permukaan luncur PD dapat 

mengatasi masalah overshoot dibandingkan dengan pengendali SMC[14]. Pada penelitian 

ini yang dirujuk adalah pengaruh penambahan pengendali PID untuk mengatasi efek 

chattering dari SMC 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka peneliti akan membahas tentang 

“Analisa komparatif kendali SMC-PD secara paralel dan serial terhadap sumbu elevasi 

pada sistem turret-gun” 

2.2 Turret-gun 

2.2.1 Pengertian Turret-gun 

 Turret-gun merupakan senjata sistem senapan laras panjang yang dapat bergerak 

kesegala arah untuk mencapai lokasi target, sistem turret-gun memiliki 2 sumbu gerak 

yaitu sumbu azimuth dan sumbu elevasi. Sumbu azimuth merupakan rotasi gerak secara 

horizontal dengan jangkauan 360˚ atau bergerak kesegala arah secara horizontal, 

sedangkan sumbu elevasi yaitu arah rotasi secara vertical dengan jangkauan 70˚, turret-

gun dapat bekerja dengan kendali jarak jauh secara otomatis menggunakan remote 

kontrol, turret-gun dapat dipasang pada sebuah bangunan atau pada struktur kendaraan 

tempur. Salah satu aspek yang sangat penting pada turret-gun yaitu ketepatan dan 

kecepatan dalam mencapai posisi target[3]. 
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 Pada masa awal perkembangannya turret-gun sangat sulit untuk dikendalikan hal 

ini merupakan pekerjaan yang sangat berat untuk memposisikan senjata kearah target 

dengan akurat terlebih lagi dengan geometri yang besar dan berat sangat beresiko tinggi 

ketika digerakan dengan kecepatan tinggi. Kinematika pada turret-gun adalah suatu 

pergerakan atau lintasan posisi pada sistem mekanik yang menggunakan transfomasi 

koordinat sebagai basis tanpa memperhitungkan gaya atau massa yang bekerja pada sistem 

mekanik. Sedangkan komponen dinamika turret-gun terdiri atas komponen masa dan gaya 

yang bekerja pada turret-gun dimana kenaikan pada massa sistem sebanding dengan 

kenaikan torsi dan inersia[3]. 

Inersia adalah faktor yang sangat penting dalam pengendalian turret-gun agar 

mampu nuntuk mencapai posisi target yang diinginkan degan cepat, selain itu pengaruh 

gaya gravitasi terhadapat massa turut mempengaruhi torsi keseluruhan khususnya pada 

gerak elevasi turret-gun. 

2.2.2  Sistem pemodelan turret-gun 

 Menurut tujuan dan kondisi operasi, sebuah pemodelan sangat penting untuk 

menemukan keseimbangan antara kesederhanaan dan kerumitan model, namun harus 

mempertimbangkan relevansi sup proses dalam sistem. Dalam pemodelan sistem dinamis 

biasanya banyak perhitungan yang harus dilakukan sebelum model tersebut diperoleh, oleh 

karena itu diperlukan pendekatan lain yang dipertimbangkan dan beberapa bagian harus 

diasumsikan.  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Turret dan Gun. [3] 

 

Gambar 2.1 mengilustrasikan sistem Turret dan Gun. Turret adalah komponen yang 

memiliki pergerakan sumbu azimuth memutar sebesar 360°, sedangkan Gun adalah 

komponen yang memiliki pergerakan sumbu elevasi memutar sebesar 70°[3]. Kedua 

komponen tersebut memiliki parameter yang sama, yaitu radius, massa dan posisi angular. 
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Berdasarkan gambar 2.1 dilihat bahwa sistem memiliki 2 beban yaitu beban turret dan 

beban laras pada gun, dengan setiap beban didorong oleh roda gigi yang mempunyai 

backlash. Dengan    sebagai massa beban,    sebagai jari-jari, dan    merupakan posisi 

sudut pada turret. Kemudian    sebagai massa beban,    sebagai jari-jari, dan    adalah 

posisi sudut pada gun[5].  

Model dapat diperoleh dengan menggunakan persamaan Euler-Lagrange [11]. Di 

mana L adalah energi kinetik total dikurangi energi potensial total pada sistem, maka L = 

EKtotal – EP total. Dengan turret dianggap rigid dan pejal berupa silinder yang diputar 

pada pusat lingkaran (memutar), gun dianggap rigid dan pejal berupa silinder yang diputar 

di ujung silinder sebagai poros putar seperti pada gambar 2.1. Karena sistem bergerak 

rotasional dengan dua pergerakan sehingga energi kinetik totalnya adalah energi kinetik 

saat memutar dan gerak gun keatas dan kebawah. Sedangkan energi potensialnya hanya 

terdapat pada gerakan gun. Energi kinetik sistem sebagai berikut : 

𝐸        𝐸         𝐸       (2.1) 
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Dari Persaman (2.3)  dan (2.4) diperoleh : 
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Persamaan gerak dinamik sistem turret-gun bisa diperoleh dengan subtitusi persamaan ke 

persamaan Euler-Langrange :  
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Diperoleh :  
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Maka dengan metode Lagrangian [3] persamaan gerak dinamiknya adalah sebagai berikut : 

𝐷    ̈  𝐶(   ̇) ̇           (2.18) 

Dengan:  

τ   = Torsi sistem  

𝐷      = Matriks Inersia  

𝐶(   ̇) = Vektor gaya koriolis dan sentrifugal  

       = Gaya gravitasi   

Sehingga Persamaan (2.16) dan (2.17) menjadi :  

[
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Di mana : 
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Denga𝐶    (
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   = Sudut Azimuth  

   = Sudut Elevasi  

   = Massa Turret  

   = Massa Gun  

   = Jari-jari Turret  

   = Jari-jari Gun  

G = Gaya gravitasi yang dialami sistem  

Sistem dinamik tersebut merupakan jumlah dari torsi yang terdapat pada sistem 

turret-gun. Persamaan tersebut kemudian menjadi: 

 ̈   
       ̇      ̇ 

   
   (2.26) 

 ̈   
        

   
   (2.27) 

Persamaan (2.26) dan (2.27) menunjukkan bahwa perubahan kecepatan pada turret 

berbanding lurus dengan torsi yang dialami pada turret dikurangi dengan efek gaya 

koriolis, dan sentripetal pada turret yang telah dibagi inersia turret. Hal yang sama juga 

berlaku pada komponen gun, namun komponen gun juga dipengaruhi oleh gaya gravitasi, 

sehingga perubahan kecepatan pada gun berbanding lurus dengan torsi yang dialami pada 

gun dikurangi dengan efek gaya koriolis dan sentrifugal, serta gaya gravitasi yang terdapat 

pada gun dan dibagi dengan properti inersia dari komponen gun.  
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2.2.3 Motor DC untuk pengendali sumbu Elevasi pada turret-gun 

 

 

Gambar 2.2 Free body diagram sistem gun [3] 

Pada pemodelan sistem kendali sumbu elevasi turret-gun dengan menggunakan 

servo motor DC sebagai penggerak utamanya. Gambar 2.2 menunjukkan sistem 

mempunyai 2 parameter untuk inersia (D) dan Damping (C) dari masing-masing bgian 

turret-gun dan Motor DC, sehingga dibutuhkan penyederhanaan dari 2 parameter tersebut 

untuk menghasilkan konstanta ekivalen yang meliputi keseluruhan sistem yaitu Deq dan 

Ceq. Sedangkan pengaruh gravitasi ekivalen (Geq) besarnya sama dengan pengaruh 

gravitaasi yang dialami gun (G2) sehingga didapat rumus: 

𝐷    𝐷 (
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   𝐷    (2.28) 

𝐶    𝐶 (
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   𝐶    (2.29) 

         (2.30) 

 

Dengan :  

𝐷    = Inersia ekivalen  

𝐶    = Konstanta damping ekivalen  

     = Gravitasi ekivalen 

    = Gravitasi gun 

𝐷   =Moment inersia motor DC 

 N1 = Transmisi 1 

 N2 = Transmisi 2 

 N3 = Transmisi 3 

 N4 = Transmisi 4 
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Selanjutnya adalah mendefinisikan pengaruh dari tegangan yang masuk ke dalam 

motor dengan torsi yang ditimbulkan akibat tegangan tersebut. Hubungan antara armature 

current      , armature voltage, 𝐸    , dan back electromotive force       dituliskan pada 

persamaan motor DC sebagai berikut : 

                          𝐸      (2.31) 

Dimana back electromotive force dan armature current dirumuskan sebagai : 

          ̇       (2.32) 

      
 

  
       (2.33) 

Kt adalah konstanta torsi dari motor DC (motor torque constant). Untuk 

mendapatkan transfer function dari motor, maka persamaan (2.33) dan (2.32) 

disubstitusikan ke dalam persamaan (2.31) menghasilkan : 

           

  
   ̇     𝐸      (2.34) 

Persamaan yang menghubungkan antara torsi dan perubahan sudut dirumuskan seperti : 

    𝐷   ̈   𝐶   ̇                 (2.35) 

Dimanan sistem pada sumbu azimuth di asumsikan tidak bergerk (diam), maka nilai  ̇  = 

0. Sehingga : 

       𝐷   ̈                       (2.36) 

Lalu substitukaan persamaan (2.36) ke persamaan (2.34) 

       𝐷   ̈     

  
   ̇  𝐸     

Nilai induktansi armature (La) diabaikan karena memiliki nilai yang sangat kecil untuk 

motor DC, maka didapat persamaan : 

  

  
𝐷   ̈     ̇   

   

  
   𝐸               (2.37) 

  

  
𝐷   ̈     ̇   

 

 
            

  
   𝐸             (2.38) 

2.2.4 Model matematika turret-gun pada sumbu elevasi  

Persamaan 2.38 merupakan persamaan sistem dengan kondisi nonlinear. Agar 

sistem tersebut dapat dilinearisasi, persamaan 2.38 harus diubah ke dalam bentuk  ̈  

terlebih dahulu.  

 ̈   
         ̇     

 

 
              

     
         (2.39) 
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Persamaan 2.39 merupakan persamaan bentuk non-linear. Persamaan ini harus 

dilinearisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan uji pengendali dan keteramatan. Metode 

linearisasi yang digunakan adalah metode Jacobian.  

Misal: 

      (2.40)

  

    ̇  (2.41)

  

 ̇   
         ̇     

 

 
              

     
   (2.42) 

Persamaan (2.20) dan (2.22) merupakan persamaan diferensial non-linear yang akan 

diubah menjadi persamaan linear dengan menggunakan metode Jacobian pada sekitar titik 

kesetimbangannya. Titik setimbang merupakan pendekatan pada saat kondisi sistem sudah 

tidak berubah lagi, yang dirumuskan sebagai : 

                (2.43) 

           
         ̇     

 

 
              

     
  (2.44) 

Pada saat kondisi setimbang, gun diasumsikan dalam keadaan diam atau memiliki 

kecepatan      = 0, sedangkan untuk     =       
     

       
 maka gun akan setimbang di 

posisi manapun. Titik kesetimbangan posisi gun dimisalkan adalah    

   ̅   (

   

   

   

   

   

   

   

   

)   (2.45) 

Persamaan 2.45 merupakan persamaan untuk matriks Jacobian, dimana  ̅ adalah 

titik kesetimbangan dari sistem. Linearisasi di sekitar titik kesetimbangan menjadi sebagai 

berikut : 

   ̅   (

  
  

 

 
              

     

      

     

)   (2.46) 

 

Persamaan (2.46) merupakan matriks A untuk model state-space    = 𝐴  + 𝐵𝑢 dan 

𝑦 = 𝐶  +  . Cara yang sama digunakan untuk menentukan matriks B, C dan D sehingga 

diperoleh matriks berikut : 
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𝐴   (

  
  

 

 
              

     

      

     

) (2.47)  

𝐵   (
 
  

     

)   (2.48) 

𝐶          (2.49) 

𝐷           (2.50) 

 

Tabel 2.1 Nilai-nilai parameter dari Turret-gun [3] 

Parameter Simbol Nilai 

Massa gun    110 kg 

Panjang Gun    2.76 m 

Transmisi 1    16 

Transmisi 2    64 

Transmisi 3    1 

Transmisi 4    12,48 

Voltage constant 

 Motor 

   85 V/Krpm 

Torque constant 

 Motor 

   0.82 Nm/A 

Armature Resistance    0.61 ohm 

Momen inersia motor Dc 𝐷  0.01 Kg/m
2 

Gravitasi        G 9.8 m/s
2 

Diasumsikan posisi azimuth dan  ̇     = 30° Setelah mensubtitusikan nilai-nilai 

parameter dari Turret-gun dari tabel 2.1 menghasilkan bentuk matriks seperti : 

[
 ̇ 

 ̇ 
]   *

  
            

+ *
  

  
+   *

 
        

+ 𝐸            (2.51) 

[𝑦]   [  ]  *
  

  
+             (2.52) 

Sehingga didapat persamaan steady state untuk persamaan linear turret gun adalah: 

𝐴   *
  

            
+                                  (2.53)     

𝐵  *
 

        
+                                  (2.54) 

𝐶  [  ]                                    (2.55) 
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𝐷  [ ]                         (2.56) 

Open loop transfer function G(s) didefinisikan : G(s) = C(SI – A)
-1

B, maka :  

G(s) = [  ]  *
  
  

+ - *
  

            
+ -1

 *
 

        
+            

G(s) = 
        

               
 = 

     

    
                         (2.57) 

Close loop dari transfer function tanpa menggunakan pengendali menjadi : 

TF = 
    

      
 = 

    

    

  
    

    

 = 
    

         
                       (2.58) 

Maka didapat persamaan transfer function sebagai berikut : 

     
        

                
                                                                                              (2.59)                 

 

2.3 Sliding Mode Control (SMC) 

Pengendali Modus Luncur (PML) atau istilah populernya sering disebut dengan 

Sliding Mode Controller (SMC) merupakan sebuah kendali umpan balik pensaklaran 

berkecepatan tinggi yang efektif dan kokoh dalam mengendalikan sistem linear maupun 

non-linear. Sistem kendali ini kokoh karena menyediakan sebuah metoda perancangan 

sistem yang tidak peka terhadap ketidakpastian parameter lingkungan dan gangguan dari 

luar .Pada prinsipnya SMC menggunakan sebuah hukum kendali pensaklaran berkecepatan 

tinggi untuk membawa trayektori status dari sistem linear atau non-linear ke dalam sebuah 

permukaan tertentu dalam ruang status yang disebut permukaan luncur atau sliding 

surface, kemudian trayektori status tersebut dipelihara agar tetap meluncur pada 

permukaan tersebut. Proses pemeliharaan trajektori status pada permukaan luncur 

mengakibatkan terjadinya osilasi pada permukaan luncur. Osilasi ini sering disebut dengan 

chattering. Fenomena chattering pada permukaan luncur akan berdampak pada stabilitas 

dari sistem kendali [12]. 

Pada SMC waktu yang dibutuhkan oleh status dalam mencapai permukaan luncur 

akan berdampak terhadap kecepatan tanggapan sistem terhadap waktu. Waktu yang 

dibutuhkan oleh status untuk mencapai permukaan luncur sering disebut dengan hitting 

time. Salah satu keuntungan dari SMC adalah ketika sistem mengenai permukaan luncur, 

maka sistem tersebut tidak akan peka terhadap ketidakpastian parameter lingkungan dan 

gangguan dari luar. Untuk menjaga prilaku sistem sehingga tidak peka terhadap perubahan 

lingkungan, maka dibutuhkan hitting time yang kecil agar sistem cepat mengenai 
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permukaan luncur. Hitting time dan chattering yang kecil merupakan dua hal yang sangat 

penting dalam merancang SMC [11]. 

                      

Gambar 2.3. Diagram trayektori status[12] 

2.3.1 Chattering  

SMC merupakan pengendali berumpan balik dengan pensaklaran berkecepatan 

tinggi (high speed switching feedback), sehingga dalam proses SMC mengalami chattering 

yang dapat menggangu kestabilan sistem [13].   

                         

Gambar 2.4 Chattering Effect [12] 

Chattering adalah sebuah fenomena perubahan kendali dengan frekuensi tinggi 

ketika trayektori disekitar permukaan bidang luncur dan ketika harga Signum sering 

berubah-ubah. Beberapa cara untuk mengurangi chattering adalah dengan memperluas 

fungsi signum menjadi saturasi, atau mengganti fungsi signum dengan arcus tangen. 

Berikut adalah ilustrasinya: 

                                        

a. Fungsi Saturasi  b. Fungsi Arcus Tangen 

Gambar 2.5  Fungsi saturasi dan Arcus Tangen[13] 
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2.3.2 Perancangan Permukaan Luncur  

 Slotin (1985) dalam penelitiannya menuliskan bahwa perancangan permukaan 

luncur dirumuskan dengan persamaan awal sebagai berikut[13]: 

                                                                                                                 

 Dimana U merupakan input kendali, x merupakan faktor keadaan, f(x,t) dan b(x,t) 

berupa fungsi terbatas, d(t) gangguan eksternal. Jika xd merupakan x maka tracking error 

dapat dinyatakan dengan : e(t) = x(t) – xd(t)  

Fungsi switching yaitu permukaan S(x,t) didalam ruang keadaan   , yang memenuhi 

persamaan  

      (
 

  
  )

   

                                                                                                         

 Dengan   berupa konstanta positif. Dimana fungsi switching ini digunakan untuk 

menentukan besarnya nilai agar memenehui kondisi sliding. Permukaan luncur (sliding 

surface) merupakan persamaan yang memenuhi : 

S(x,t) = 0              (2.62) 

Berdasarkan nilai kendali input pada SMC bergantung pada nilai S, sehingga 

memenuhi pertidaksamaan yang disebut kondisi sliding Kondisi tersebut ditulis dalam 

bentuk sebagai berikut : 

  ̇    | |                                                                                                                              

Keterangan: 

S = Permukaan luncur 

  = Konstanta positif 

n = orde sistem 

e = error 

 

 

2.4  Proportional dan Derivatif (PD) 

Di  dalam  dunia  industri  maupun  militer,  peran  sistem kendali sangat 

berpengaruh ke dalam kinerja sistem. Sistem kendali yang umum digunakan adalah sistem 

kendalil Proportional dan Derivatif. Sistem kendali ini dapat berjalan secara bersamaan 

maupun berjalan terpisah. Masing-masing sistem kendali ini memiliki keunggulan tertentu, 

di mana, kendali proporsional unggul dalam rise time yang cepat, dan kendali derivatif 
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mempunyai keunggulan untuk memperkecil error atau mengurangi 

overshoot/undershoot[17]. 

 

Gambar 2.6 Blok diagram Pendali PD [16] 

 

Gambar  2.6  merupakan  blok diagram kontrol  PD. Kontrol (P) dan Derivatif  (D) 

dapat  digunakan  bersamaan  secara paralel ataupun digunakan terpisah Parameter 

pengontrol Proportional Integral Derivatif (PD) selalu berdasarkan tinjauan terhadap 

karakteristik dari sistem yang diatur (plant). Dengan demikian, parameter PD dapat dicari 

setelah perilaku plant diketahui, serumit apapun plant tersebut. 

Persamaan matematis  dari kendali PD adalah sebagai berikut, di mana u(t) 

merupakan nilai output :  u(t) = Kp e(t) +   
 

  
     

dengan :  

Proportional Kp : Proportional Gain 

Kd   : Derivatif Gain 

e   : error (Setpoint – Parameter Value) 

t           : waktu (second) 

τ   : variabel dari integrasi; dengan nilai antara 0 hingga kondisi  

 

Karakteristik pengontrol PD sangat dipengaruhi oleh besar dari kedua parameter P 

dan D. Efek dari setiap pengontrol proporsional dan derivatif pada sistem loop tertutup 

disimpulkan dalam tabel berikut: 

 

Tabel 2.2 Karakteristik gain dari pengontrol Proportional, dan Derivatif dan pengaruhnya 

terhadap sistem[17]. 
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Respon 

loop 

tertutup 

Waktu naik Overshoot Waktu turun Kesalahan 

keadaan tunak 

kp Menurun Meningkat Perubahan kecil Menurun 

kd Perubahan 

kecil 

Menurun Menurun Perubahan kecil 

 

2.5     Pengendali PD Metode Heuristik  

Metode Heuristik merupakan sebuah metode pemecahan masalah menggunakan 

ekspolarasi dan cara coba-coba. Heuristik adalah suatu metode untuk bisa menyelesaikan 

solusi secara penalaan. Rancangan metode Heuristik ini diperoleh dengan cara 

penambahan parameter yang disesuaikan dengan kinerja plant yang akan 

dikendalikan.Untuk merancang sistem pengendali PD dilakukan pencarian nilai besarnya 

Kp dan Kd Maka pengujian dilakukan dengan beberapa tahap, dengan penalaan (Heuristic 

method)[18].  

Penalaan pengendali dimulai dengan  

1. hanya menggunakan pengendali P. 

2. Dan terakhir ditambahkan dengan pengendali D. 

 

2.6 Identifikasi Sistem  

 Identifikasi sistem pada penelitian ini menggunakan metode pengamatan respon 

waktu untuk mengidentifikasi tanggapan transien lingkar tertutup yang menghasilkan error 

sekecil mungkin. 

2.6.1   Identifikasi Respon Waktu  

 Dalam beberapa kasus peraktek, kerakteristik kerja yang diinginkan dari suatu 

sistem kendali dicirikan oleh suku besaran daerah asal waktu. Sistem dengan tenaga tidak 

dapat memberikan repon seketika dan akan menunjukkan tanggapan transien walaupun 

diberi masukan atau gangguan. Biasanya, karakteristik kinerja suatu sistem kendali 

dicirikan oleh suku respon transien terhadap masukan tangga satuan karena hal itu mudah 

ditimbulkan dan cukup drastis. Jika respon terhadap masukan tangga diketahui, secara 

matematis dapat dihitung respon untuk sembarang masukan. Respon transien suatu sistem 

terhadap masukan tangga satuan tergantung transien terhadap variasi sistem, terdapat cara 
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praktis yang biasa digunakan. Yaitu dengan syarat awal standar bahwa sistem mula-mula 

diam dengan keluaran dan semua turunannya nol. Dengan demikian, karakteristik 

tanggapannya dapat dengan mudah dibandingkan.  

 

Gambar 2.7 Respon transien 

Respon transien suatu sistem kendali secara praktek selalu menunjukkan osilasi teredam 

sebelum mencapai keadaan tunaknya. Dalam menggolongkan karakteristik tanggapan 

transien suatu sistem kendali terhadap masukan tangga satuan secara umum 

dikelompokkan sebagai berikut. 

1. Waktu tunda    ) 

Waktu tunda adalah waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk mencapai setengah 

nilai akhir repson output steady state  untuk waktu yang pertama. 

2. Waktu naik     ) 

Waktu naik adalah waktu yang diperlukan oleh tanggapan untuk naik dari 10% 

menjadi 90%, 5% menjadi 95%, atau 0 menjadi 100% dari nilai akhir yang biasa 

digunakan. 

3. Waktu puncak     ) 

Waktu puncak adalah waktu yang diperlukan tanggapan untuk mencapai puncak 

pertama overshoot.  

4. Overshoot maksimum     ) 

Overshoot maksimum adalah nilai puncak kurva tanggapan diukur dari satuan. 

Apabila nilai akhir keadaan  tunak tanggapannya jauh dari satu, maka biasanya 

digunakan persen overshoot maksimum dan didefinisikan oleh. 

   
           

    
                                                                                         

5. Waktu tunak     ) 
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Waktu tunak adalah waktu yang diperlukan untuk menanggapi kurva agar dapat 

mencapai dan tetap berada dalam gugus nilai akhir ukuran yang disederhanakan 

dengan presentase mutlak harga akhirnya  (biasanya 2% atau 5%) waktu tunak tadi 

dihubungkan dengan sebesar sistem kendali. Apabila kita menemukan kriteria 

kesalahan presentase kesalahan presentase untuk sistem, kita boleh menetapkannya 

dari tujuan desain sistem dalam pertanyaan. 

2.7 Kelebihan dan kekurangan rancangan serial dan paralel 

 

1. Rangkaian paralel 

Rangkaian pararel adalah rangkaian yang piranti-piranti dihubungkan langsung 

dengan tegangan sumber utama. Kondisi menyebabkan masing-masing piranti berkerja 

pada tegangan sumber yang sama.[21] Pada model perancangan secara serial dan paralel 

masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihan pada rancangan secara 

paralel yaitu: 

1. Besar tegangan yang masuk pada setiap komponen sama besar  

2. Apabila salah satu komponen tidak berfungsi atau rusak hal ini tidak menyebabkan 

sistem mati secara total dikarenakan komponen lainnya masih dapat berfungsi 

Kekurangan pada rangkaian paralel:  

1. Apabila beban yang masuk pada komponen rangkaian paralel memiliki tahanan yang 

berbeda hal ini mengakibatkan besar beban yang masuk pada rangkaian paralel tidak 

sama besar. 

2. Komponen yang dibutuhkan pada rangkaian paralel lebih banyak dibandingkan yang 

digunakan pada rangkaian serial. 

3. Biaya pada perancangan secara paralel lebih besar daripada perancangan secara 

serial[20]. 

2.  Rangkaian Serial 

Rangkaian seri adalah rangkaian piranti-piranti listrik yang dihubungkan seri yang 

menyebabkan hanya ada satu rangkaian listrik yang sama nilainya.[21] 

Kelebihan pada rangkaian serial: 

1. Beban yang masuk pada rangkaian yang disusun secara serial akan sama besar 

meskipun tahanan beban pada masing-masing komponen berbeda. 

2. Komponen yang dibutuhkan pada rancangan serial cenderung lebih sedikit. 

3. Biaya yang digunakan pada rancangan secara serial lebih murah. 
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Kekurangan pada rancangan serial: 

1. Apabila salah satu komponen pada rangkaian seri tidak berfungsi atau rusak hal ini 

mengakibatkan sistem tidak dapat digunakan dan semua komponen juga akan tidak 

bekerja. [20] 

2.8 Program Matlab 

Matlab merupakan singkatan dari Matrix Laboratory yang berarti bahasa 

pemrograman level tinggi (semakin tinggi level bahasa pemrograman maka semakin 

mudah cara menggunakannya) dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. 

Matlab mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam sebuah 

lingkungan tunggal. Matlab memberikan sistem interaktif yang menggunakan konsep 

array/matrix sebagai variabel elemennya tanpa membutuhkan pendeklarasian array[19]. 

 

 

Gambar 2.7 Matlab  

 

Matlab dikembangkan oleh Mathwork pada tahun 1970. Aplikasi Matlab itu sendiri 

banyak digunakan dalam bidang yang membutuhkan perhitungan matematika yang rumit, 

dimana seluruh operasi perhitungan dalam Matlab berupa operasi matrik. Matlab dapat 

menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk plot grafik dan dapat juga dirancang 

mengunakan Graphical User Interface (GUI) yang kita rancang. Pada software Matlab 

terdapat beberapa bagian penting yang digunakan dalam menjalankan program yaitu:  

1. Command window digunakan untuk mengetik fungsi yang diinginkan. 
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2. Command history berfungsi agar fungsi yang telah digunakan sebelumny 

dapat digunakan kembali.  

3. Workspace digunakan untuk membuat variabel yang ada dalam Matlab.   

Simulink adalah sebuah kumpulan aplikasi dalam Matlab untuk melakukan modeling, 

simulasi, dan untuk melakukan analisis dinamik pada suatu sistem. Program simulink 

memudahkan user utuk membuat suatu simulasi lebih interaktif. Tiruan sistem diharapkan 

mempunyai perilaku yang sangat mirip dengan sistem fisik. Jika digunakan dengan benar, 

simulasi akan membantu proses analisis dan desain sistem. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN  

3.1 Flow chart 

 Dalam penelitian ini ada beberapa tahapan yang dilakukan penulis dalam proses 

perancangan pengendali menggunakan metode SMC dan PD secara serial dan paralel. 

Adapun tahapan yang dilakukan penulis dapat dilihat pada gambar 3.1 berikut: 
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     Gambar 3.1 flow chart penelitian 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

1. Idenfikasi masalah 

 Identifikasi sistem pada turret-gun sumbu elevasi dengan pengendali sistem yang 

sudah ada belum mampu mengatasi permasalahan yang ada pada turret-gun terutama pada 

overshoot dan chattering. Sehingga penulis ingin meneliti tentang perbandingan 

perancagan sistem turret-gun tersebut. 

3. Studi 2iterature 

 Mencari dan mempelajari sumber referensi penelitian yang berhubungan dengan 

turret-gun dan sistem perancangan pengendali SMC PD yang didapatkan dari berbagai 

sumber seperti jurnal, buku, papper dan sumber lainnya . 

 

 

Apakah pengujian hasil 

SMC-PD secara seri 

atau paralel berhasil 

disimulasikan? 

Analisa Hasil dan Kesimpulan 

Selesai 

A 
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3. Pengumpulan data pra-desain 

 Pada penelitian tugas akhir ini data yang diperlukan adalah data ketetapan transfer 

function dari sistem turret-gun sumbu elevasi, dengan y(s) adalah input dan u(s) adalah 

output : 

Turret-gun pada sumbu elevasi : 

    

    
   

        

                    
 

3. Penentuan variabel 

Data-data pra-desain yang telah ditetapkan diubah kedalam bentuk persamaan differensial. 

Turret-gun pada sumbu elevasi 

 𝑦

 𝑢
   

        

                    
 

Diubah invers transformasi laplace sehingga menjadi : 

   

   
         

  

  
         𝑦            𝑢      (3.4) 

3. Pengujian menggunakan sistem perancangan secara serial dan paralel 

 Pada tahapan ini peneliti menguji sistem turret-gun sumbu elevasi pada kendali 

SMC-PD secara serial dan paralel. 

3. Hasil analisa 

 Pada tahapan ini akan dilakukan analisa komparasi terhadap perancangan SMC-PD 

secara serial dan paralel untuk diketahui metode perancangan mana yang lebih baik 

terhadap respon waktu dan eror. Hasil identifikasi sistem tersebut akan dianalisa  seprti 

berikut ini: pencapaian set point yang diinginkan, settling time (ts) yang cepat, waktu  naik  

atau  rise  time  (tr) yang cepat,  waktu tunda atau delay time (td), waktu puncak (tp), dan 

terjadi maksimum overshoot. 

3. Kesimpulan 

 Pada tahap ini, penulis akan menarik kesimpulan setelah dilakukannya pengujian 

terhadapan sistem yang dirancang secaral serial dan paralel pada turret-gun sumbu elevasi 

8.  Selesai 

 

3.3 Validasi model matematis 

 Gambar 3.2 merupakan blok Simulink pengujian sistem turret gun  secara open loop 

tanpa pengendali untuk mengetahui perilaku dan karakteristik dari sistem sebelum 

dirancang pengendali . 
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Gambar 3.2 blok simulasi turret-gun sumbu elevasi secara open loop 

 

3.4 Desain perancangan pengendali SMC 

 Pada penelitian ini, pengendali dirancang untuk mempertahankan posisi pada 

turret-gun. Fungsi transfer open loop dari plant didekati dengan fungsi transfer orde dua 

dengan input posisi (˚), pengendali SMC akan memanipulasi variabel agar hasil keluaran 

pada pengendali SMC menjadi keluaran atau output posisi (˚). Gambar 3.4 berikut 

merupakan diagram blok pengaturan posisi menggunakan pengendali SMC 

     +  

`  

     - 

 

 

Gambar 3.3 diagram blok sistem kerja SMC pada turret-gun 

Fungsi transfer 2.43 akan diasumsikan menjadi variabel yang bersifat tetap agar  

mempermudah dalam merancang pengendali. Sehingga fungsi penghantar plant ditentukan 

dengan persamaan berikut: 

    

    
  

 

        
                                                                                             

Dimana : 

a = 1 

b = 0.379 

c = 2.467 

K=0.004459 

 

Dari transfer function tersebut dapat dipresentasikan ke dalam bentuk persamaan 

diferensial,dengan asumsi nilai awal adalah 0 

  

 SMC 
Plant turret 

gun 
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                                                                                           (3.3) 

Dari fungsi alih tersebut, kemudian diubah ke dalam bentuk persamaan fungsi laplace 

                                                                                       (3.4)        

Kemudian persamaan (3.4) diubah kedalam bentuk persamaan invers laplace seperti:      

      

            
     

    
       𝑦             𝑢                                                          (3.5) 

�̈�        �̇�        𝑦           𝑢 

�̈�         �̇�        𝑦           𝑢    

�̈�    �̇�   𝑦   𝑢 

 

Di definisikan : 

    𝑦       ̇   �̇�                                                                                                     (3.6) 

     �̇�           ̇                                                                                                            (3.7) 

Lalu diambil sinyal error sebagai variabel State : 

                                       ̇    ̇                                                                          (3.8) 

    ̇                                        ̇    ̈                                                                            (3.9) 

Persamaan pada sinyal error dinyatakan: 

    𝑦                                                                                                 (3.10)          

     𝑦 

𝑦                  

Karena setpoint tidak berubah maka 

 ̇      𝑦        ̇                                                                                                                  

   �̈�                                                                                                                           (3.11) 

 

Subsitusikan persamaan 3.10 dan 3.11 pada  persamaan 3.1, sehingga didapatkan: 

  ̇               𝑢          ̇         (3.12) 

Sehingga didapatkan persamaan state-space : 

[
 ̇ 

 ̇ 
]   *

  
    

+ *
  

  
+   *

 
  

+  𝑢  *
 
  

+        (3.13) 
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Didefinisikan suatu permukaan luncur: 

 ̇                 (3.14)  

     
̇     ̇                                                                                                                 (3.15) 

   (             𝑢  =0         (3.16) 

                 𝑢    

 𝑢                  

𝑢   
 

 
(               )         (3.17) 

Maka dapat dicari sinyal kendali ekivalen dengan asumsi Un = 0 : 

Berdasarkan pada syarat kestabilan lyapunov pada persamaan 3.17  maka dipilih :   

 ̇                    𝑢    𝑢         (3.18) 

 ̇      𝑢              (3.19) 

  ̇    | |             (3.20) 

 ̇                   

   
 

 
                                                                                                                        (3.21) 

Dimana  > 0 ( Kostanta positif ). 

Dengan demikian didapat sinyal kendali total U yaitu: 

U =   +               (3.22) 

    
 

 
(               )   

 

 
                                        

  
 

 
 ( (               )            )                      (3.23) 

 

Pada diskontinyu signum diubah menjadi fungsi kontinyu saturasi dengan tujuan agar 

menghilangkan chatering pada pengendali turret gun. Sehingga didapatkan persamaan: 

  
 

 
 ( (               )           )         (3.24) 

Berikut adalah hasil keluaran perfomansi pengendali SMC pada turret-gun  
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Gambar 3.5 blok pengendali SMC 

Dapat dilihat pada gambar 3.5 hasil performansi SMC pada turret-gun belum 

menghasilkan respon performansi yang bagus, sehingga dibutuhkan sistem pengendali lagi 

untuk mengatasi masalah tersebut. 

 

3.5 Desain pengendali PD 

  Setelah melakukan perancangan pengendali SMC, langkah selanjutnya yaitu 

merancang pengendali PD yang nantinya akan dihybridkan dengan pengendali SMC, yang 

akan dirancang secara serial dan paralel. Berdasarkan bentuk pengendali PD pada 

persamaan (3.25)  

`   

𝑢             

  

  
                                                                          

 

Gambar 3.6 blok pengendali PD  
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3.6 Desain perancangan serial dan paralel 

 

 

Gambar 3.7 Blok Kendali SMC-PD secara serial 

Gambar diatas merupakan merupakan blok pengendali SMC dan PD yang 

dirancang secara berdampingan atau serial 

 

Gambar 3.8 Blok Kendali SMC-PD secara paralel 

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat blok pengendali SMC dan PD dirancang 

secara paralel atau secara berhadapan.  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian simulasi dan analisis pengendalian posisi pada sumbu 

elevasi menggunakanhybrid SMC dan PD dapat disimpulkan bahwa metode perancangan 

secara paralel menunjukan hasil yang lebih baik daripada perancangan secara serial pada 

sumbu elevasi sistem turret-gun. 

5.2. Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, peneliti menggunakan perbandingan 

pengendali hybrid SMC-PD yang dirancang secara serial dan parallel, diharapkan untuk 

penelitian selanjutnya dapat mebandingkan menggunakan pengendali seperti pengendali 

MRAC, LQR, Fuzzy dan dapat juga melakukan perbandingan analisa pada sumbu 

Azhimut dan elevasi  
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LAMPIRAN A 

BLOK DIAGRAM SIMULINK 

1. Blok Diagram Pemodelan Sistem Turret-gun Secara Open Loop. 

 
2. Blok Diagram Pengendali SMC Pada Sistem Turret-gun. 

 
 

3. Blok Diagram Pengendali LQR-PD pada Sistem Turret-gun. 

 

 

 

 

 

  

  



 

 

LAMPIRAN B 

PROSES PENALAAN PERANCANGAN SECARA SERIAL KENDALI 

SMC-PD DALAM MENENTUKAN NILAI PADA METODE 

HEURISTIC UNTUK PENGENDALIAN SUMBU ELEVASI PADA 

TURRET-GUN DENGAN SETPOINT 2 DERAJAT DAN WAKTU 

SIMULASI 10 DETIK. 

1. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 1dan Kd = 0 

 

 

Waktu (detik) 

2. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 3 dan Kd = 0 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 
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3. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 6 dan Kd = 0 

 
Waktu (detik) 

 

4. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 9 dan Kd = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 
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5. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 75 , Kp = 7 dan Kd = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 

 

6. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 75 , Kp = 2 dan Kd = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 
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7. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 50 , Kp = 2 dan Kd = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 

 

8. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 50 , Kp = 9 dan Kd = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 
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9. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 25 , Kp = 7 dan Kd = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 

 

10. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 25 , Kp = 2 dan Kd = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 
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11. Hasil simulasi perancangan secara serial menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 25 , Kp = 1 dan Kd = 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waktu (detik) 
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LAMPIRAN C 

PROSES PENALAAN PERANCANGAN SECARA PARALEL 

KENDALI SMC-PD DALAM MENENTUKAN NILAI PADA METODE 

HEURISTIC UNTUK PENGENDALIAN SUMBU ELEVASI PADA 

TURRET-GUN KALIBER 20 MILIMETER DENGAN SETPOINT 30 

DERAJAT DAN WAKTU SIMULASI 10 DETIK. 

1. Hasil simulasi perancangan secara paralel menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 10 dan Kd = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 

2. Hasil simulasi perancangan secara paralel menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 200 dan Kd = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 
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3. Hasil simulasi perancangan secara paralel menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 3000 dan Kd = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 

 

4. Hasil simulasi perancangan secara paralel menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 7000 dan Kd = 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 
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5. Hasil simulasi perancangan secara paralel menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 7000 dan Kd = 500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 

6. Hasil simulasi perancangan secara paralel menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 7000 dan Kd = 4000 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 
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7. Hasil simulasi perancangan secara paralel menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 8000 dan Kd = 4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 

8. Hasil simulasi perancangan secara paralel menggunakan pengendali SMC-PD nilai  

Eta = 100 , Kp = 9100 dan Kd = 4000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waktu (detik) 
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