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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pendulum terbalik adalah bandul (pendulum) yang salah satu ujungnya 

dilekatkan pada sebuah pengangkut (cart) sebagai titik poros bandul dan bandul 

tersebut juga memiliki pusat massa (center of mass). Pada skripsi ini yang akan 

menjadi fokus bahasan adalah pendulum terbalik yang menggunakan lintasan 

lingkaran. Lintasan berbentuk rotasional bertujuan untuk menghilangkan batasan 

lintasan yang terjadi pada pendulum terbalik dengan lintasan lurus sehingga 

pendulum dapat disetimbangkan dengan leluasa. (Nusantoro G.D., Aziz M., 

Purwanto & Indra R.C, 2012) 

Rotary Inverted Pendulum merupakan alat yang tepat dalam penerapan 

teori kontrol yang nonlinier. Hampir sama dengan pendulum terbalik pada 

umumnya, dimana dapat dilihat bahwa sistem Rotary Inverted Pendulum terdapat 

sedikit kesulitan yang timbul, yaitu pada gaya sentripetal yang menambah ketidak 

linieran sistem. 

Menurut pengamatan bahwa ujung dari pendulum selalu kembali pada 

kesetimbangan titik beratnya, sehingga untuk mempertahankan pendulum agar 

dapat berdiri terbalik perlu untuk memahami sifat-sifat dasar pendulum itu sendiri. 

(Hendrik Thiehunan, 2000) 

Dari penelitian Rotary Inverted Pendulum sebelumnya, diketahui bahwa 

sistem Rotary Inverted Pendulum yang dibuat dapat mempertahankan 

kestabilannya dengan baik. Namun sistem tersebut belum bisa mencapai 

kesetimbangan yang steady state, karena lengan pendulum belum bisa benar-

benar berdiri dengan mantap, lengan pendulum masih bergerak walaupun tidak 

diberi gangguan. Oleh karena itu, dengan pengembangan dari penelitian 

sebelumnya, diharapkan pada penelitian ini dapat mengatasi kekurangan tersebut, 

dan juga dapat diperoleh parameter PID yang lebih optimal dari sebelumnya. 

Pada skripsi ini diterapkan kontroler PID dalam pengendalian Rotary 

Inverted Pendulum. Pada pengontrolan Rotary Inverted Pendulum, gerakan 

Swing-Up berperan untuk mengayunkan lengan pendulum dari posisi bawah 
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(downright position) ke posisi tegak lurus (upright position), dan kemudian 

kontroler PID sebagai pengendali utama, untuk menstabilkan lengan pendulum 

sedemikian hingga lengan pendulum selalu bertahan pada posisi tegak dan 

setimbang. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana mengembangkan hardware dari plant Rotary Inverted 

Pendulum sebelumnya? 

2. Bagaimana mengimplementasikan kontroler PID pada Rotary Inverted 

Pendulum? 

 

1.3. Batasan Masalah 

Dalam perancangan, permasalahan dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut: 

1. Plant yang digunakan adalah sebuah Rotary Inverted Pendulum (RIP) 

yang mempunyai arah gerakan dalam dua dimensi. 

2. Pada skripsi ini menggunakan software Arduino. 

3. Metode kontrol yang digunakan adalah kontrol PID. 

4. Tegangan masukan untuk motor sebesar 12 volt. 

5. Pusat pengontrolan adalah Arduino Mega 2560. 

6. Driver motor yang digunakan EMS 5A H-Bridge keluaran Innovative 

Electronics. 

7. Sudut kemiringan maksimal dari pendulum dibatasi sebesar ±20
0
. 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk menegakkan 

lengan pendulum secara mandiri dan tetap menjaga kesetimbangan lengan 

pendulum. 
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1.5. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  Pendahuluan 

Memuat latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan,  

dan sistematika pembahasan. 

BAB II  Tinjauan Pustaka 

Membahas teori-teori yang mendukung dalam perencanaan dan 

pembuatan alat. 

BAB III Metodologi Penelitian 

Berisi tentang metode-metode yang dipakai dalam melakukan 

perancangan, pengujian, dan analisis data. 

BAB IV  Perancangan dan Pembuatan Alat 

Perancangan dan perealisasian alat yang meliputi spesifikasi, 

perencanaan diagram blok, prinsip kerja dan realisasi alat. 

BAB V  Pengujian dan Analisis 

Memuat aspek pengujian meliputi penjelasan tentang cara 

pengujian dan hasil pengujian. Aspek analisis meliputi penilaian 

atau komentar terhadap hasil-hasil pengujian. Pengujian dan 

analisis ini terhadap alat yang telah direalisasikan berdasarkan 

masing-masing blok dan sistem secara keseluruhan. 

BAB VI  Kesimpulan dan Saran 

Memuat intisari hasil pengujian dan menjawab rumusan masalah 

serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kualitas penelitian 

di masa yang akan datang. 


