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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

  

 Tidak dapat dipungkiri, manusia membutuhkan sistem kontrol dalam 

kehidupan sehari-hari, baik sistem kontrol otomatis, manual, atau pun gabungan 

antara keduanya. Sederhananya, sistem yang dibuat sedemikian rupa agar 

komponen atau perangkat yang dikendalikan bekerja sesuai keinginan. Salah satu 

sistem kontrol yang paling umum digunakan adalah sistem kontrol PID 

(Proportional-Integral-Derivative Control System), yang mana merupakan sistem 

kontrol yang menggunakan karakteristik umpan balik (feedback) pada sistem untuk 

menentukan nilai kontrol yang akan dikeluarkan. 

 Aplikasi sistem kontrol PID dapat ditemukan pada beberapa sistem dalam 

teori kontrol seperti Ball and Beam, Ball and Plate, Self Balancing Robot, dan 

masih banyak contoh klasik lainnya. Dalam sistem Ball and Plate, sebuah bola 

diletakkan di atas sebuah bidang datar, umumnya berbentuk persegi (disebut plate), 

yang dikendalikan dengan komponen elektronik, bisa berupa motor, ataupun servo. 

Tujuannya adalah agar bola dapat bergerak/berpindah ke posisi yang diinginkan 

dengan cara memiringkan plate tanpa membuat bola terjatuh. Tujuan lainnya adalah 

bila bola diberikan dorongan/gangguan, plate akan bergerak untuk mengembalikan 

bola ke posisi yang diinginkan.  
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 Dengan membalik konsep dari Ball and Plate, dirancang sebuah sistem 

dengan sebuah plate yang akan diusahakan senantiasa berada pada posisi level. 

Plate ini kemudian akan diletakkan pada sebuah perangkat beroda empat yang 

dapat bergerak. Jadi, jika perangkat melintasi medan bergelombang, plate yang ada 

di atasnya akan tetap pada posisi level. 

 Sistem yang dirancang dapat diterapkan pada misalnya kendaraan untuk 

mengangkut bahan-bahan yang sensitif terhadap guncangan. Rancangan sistem 

akan menggunakan Motor Worm untuk menggerakkan plate, Motor DC untuk 

maneuver, Gyroscope untuk membaca kemiringan, serta Arduino Mega. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

 

 Ketika melewati medan bergelombang, tentu akan ada guncangan yang 

ditimbulkan terhadap perangkat yang melewatinya. Masalah muncul ketika 

perangkat membawa alat/bahan yang sensitif terhadap guncangan, maka 

dibutuhkan sebuah sistem kontrol untuk memitigasi gangguan yang ditimbulkan 

dari guncangan. 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

 Pembahasan akan dibatasi dengan hanya melakukan percobaan perangkat 

melewati tiga lintasan lurus bergelombang dengan tinggi maksimal gelombang ± 6 

cm. Hal ini dibatasi untuk menyesuaikan desain fisik perangkat yang menggunakan 
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roda dengan diameter 6 cm, dengan tinggi clearance 4.5 cm, dan kemiringan 

maksimal yang dapat dicapai plate adalah 25°. Sampel yang diambil tidak melebihi 

dari 1 sampel per 75 ms dikarenakan batasan kemampuan dari metode akuisisi data. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 

 Penelitian ini memiliki tujuan dasar menciptakan sebuah perangkat beroda 

empat yang dapat bergerak, dan memiliki sebuah plate di atasnya yang akan tetap 

berada di posisi level ketika melintasi medan bergelombang, mengamati efek dari 

perubahan kecepatan laju perangkat terhadap respon dari sistem kontrol yang 

digunakan, serta melihat efek dari pemilihan controller.  

 

1.5 Metodologi Penelitian 

 

 Metodologi yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Studi Literatur 

a. Studi literatur mengenai cara kerja Ball and Plate, 

b. Studi literatur mengenai sistem kontrol PID, 

c. Studi literatur mengenai komponen elektronik, seperti cara kerja 

Motor DC dan Worm gear box dengan Motor Driver H-Bridge, 

d. Studi literatur mengenai rangkaian elektronik. 

2. Eksperimental 

a. Perancangan perangkat dengan rangkaian pendukung, 
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b. Menguji pembacaan Gyroscope, 

c. Menguji pergerakan plate dengan Motor worm, 

d. Menguji nilai parameter Kp, Ki, dan Kd yang tepat untuk sistem 

kontrol, 

e. Menguji pergerakan perangkat melintasi medan yang telah 

ditentukan, 

f. Menguji respon sistem dengan kecepatan yang berbeda-beda, 

g. Membandingkan hasil setiap percobaan yang telah dilakukan, 

h. Mengambil kesimpulan nilai parameter Kp, Ki, dan Kd yang optimal. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 

 Laporan penelitian tugas akhir ini ditulis dan disusun dalam lima bab 

dengan sistematika penulisan: 

 

BAB I:  Pendahuluan 

 Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

 BAB II: Landasan Teori 

 Bab ini berisi penjelasan tentang sistem kontrol, definisi sistem kontrol, 

istilah-istilah dalam sistem kontrol, sistem open loop dan closed loop, PID 

controller, tuning (penalaan) parameter PID, resistor, kapasitor, baterai lithium 
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polimer, Arduino, Arduino Uno, Arduino Nano, Arduino Mega 2560, liquid crystal 

display (LCD), gyroscope, DC/DC step down regulator, motor driver H-bridge, 

motor DC, Gearboc, dan Protokol I2C. 

 

 BAB III: Detail Perancangan 

 Bab ini berisi detail rancangan dari perangkat beroda empat yang memiliki 

plate di atasnya yang dikendalikan oleh Motor Worm agar selalu level ketika 

melewati medan bergelombang, 

 

 BAB IV: Analisis dan Pembahasan 

 Bab ini berisi data-data yang telah diperoleh dari percobaan yang telah 

dilakukan, disertai analisis dan pembahasan yang diperlukan. 

 

 BAB V: Kesimpulan dan Saran 

 Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian panjang dan 

melelahkan yang telah dilalui. Juga terdapat saran-saran untuk pengembangan jika 

ada penelitian lanjutan di waktu yang akan datang. 


