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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan semakin banyaknya sistem yang 

non-linier, maka dibutuhkan sistem kendali yang tepat agar suatu sistem dapat 

memberikan respon yang baik. Sistem kendali atau sistem kontrol merupakan sistem 

yang telah lama dimanfaatkan oleh manusia untuk menjaga, memerintah, dan mengatur 

suatu sistem tetap berjalan sebagaimana mestinya. Tujuan utama dari suatu sistem 

pengendalian adalah untuk mendapatkan kondisi kerja yang optimal pada suatu sistem 

yang dirancang. 

Salah satu contoh sistem kendali adalah sistem pendulum terbalik. Sistem 

pendulum terbalik memiliki banyak aplikasi praktis dan seringkali digunakan untuk 

menguji desain sistem kendali yang baru. Pada sistem ini, sebuah pendulum dengan 

posisi terbalik diletakkan pada sebuah bidang penyangga yang digerakkan oleh sebuah 

motor dalam arah horizontal. Pergerakan bidang penyangga dipengaruhi oleh arah dan 

sudut dari pendulum, untuk membuat pendulum tetap dalam posisi vertikal. Teknik 

kendali dibutuhkan  untuk membuat pendulum menjadi tegak dan stabil.  

Saat ini ada banyak teknik kendali yang dapat digunakan untuk mengendalikan 

pendulum. Teknik kendali logika fuzzy digunakan dalam penelitian ini disebabkan 

logika fuzzy memiliki kelebihan antara lain kemampuan dalam proses penalaran secara 

bahasa sehingga dalam proses perancangannya tidak memerlukan persamaan matematis 

dari objek yang dikendalikan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan maka masalah yang 

ditemukan dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana merancang dan membangun bentuk mekanik dari pendulum terbalik. 

2. Bagaimana membuat kode program logika fuzzy pada pendulum terbalik 

sehingga pendulum mampu mencapai kestabilan. 
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1.3 Batasan Masalah 

1. Tidak membahas penurunan persamaan dari sistem pendulum terbalik. 

2. Metode logika fuzzy yang digunakan adalah fuzzy Sugeno. 

3. Motor yang digunakan adalah motor DC 12 Volt. 

 

1.4 Tujuan 

1. Merancang dan merealisasikan sebuah alat yang dapat mengendalikan posisi 

batang pendulum secara setimbang pada posisi tegak lurus ke atas. 

2. Mengetahui unjuk kerja kontrol fuzzy pada kesetimbangan pendulum 

terbalik. 

 

1.5 Manfaat 

1. Mendapatkan pengetahuan mengenai penerapan teknik kontrol fuzzy pada 

kesetimbangan pendulum terbalik. 

2. Dapat digunakan sebagai acuan dalam pemilihan teknik-teknik kontrol untuk 

digunakan pada aplikasi nyata. 

3. Diharapkan dapat menjadi referensi acuan di Universitas Mataram pada 

umumnya dan Fakultas Teknik khususnya untuk penelitian yang 

berhubungan dengan kontrol fuzzy. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan yang digunakan pada skripsi ini terdiri dari lima 

bab. Berikut adalah penjelasan dari kelima bab tersebut. 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Pada bab ini berisi mengenai tinjauan pustaka yang menjabarkan 

berbagai jurnal yang berkaitan dengan pembuatan alat tersebut. Dasar teori yang 

menjabarkan berbagai teori penunjang yang berhubungan dengan pembuatan 
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alat tersebut seperti teori pendulum terbalik, Arduino Uno, fuzzy logic, 

potensiometer, motor DC dan pulse width modulation (PWM). 

 

BAB III PERANCANGAN 

Pada bab ini berisi mengenai tentang deskripsi alat, perancangan 

perangkat keras yang meliputi bagian mekanik dan elektronik seperti sensor 

sudut, motor DC, perancangan perangkat lunak dan program kendali fuzzy. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Pembahasan meliputi respon pengujian komponen secara terpisah dan 

pengujian alat secara keseluruhan. 

 

BAB V PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan dan saran. 


