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ABSTRAK 
 

Pada mesin CNC milling, ketika proses feeding (pemakanan) 

berlangsung dalam pembentukan benda kerja, akan terjadi perubahan 

beban. Terjadinya perubahan beban tersebut akan mempengaruhi respon 

kecepatan spindle, sehingga dibutuhkan kontroler untuk menjaga 

kecepatan di sekitar nilai referensi yang ditentukan. Pada tugas akhir ini, 

digunakan kontroler cerdas neuro fuzzy supaya kecepatan spindle motor 

dapat mengikuti kecepatan referensi apabila terjadi perubahan beban. 

Dalam pengujian kontroler neuro fuzzy dengan plant motor pada 

kecepatan referensi 2500 rpm diperoleh settling time sebesar 5,68 detik 

dan rise time 6,29 detik. Pada beberapa kondisi pengujian dengan 

perubahan kecepatan referensi saat diturunkan dari 2500 rpm menjadi 

2000 rpm, kecepatan motor dapat mengikuti kecepatan referensi dengan  

settling time sekitar 4,71 detik dan rise time sebesar 5,17 detik. Dan 

ketika kecepatan referensi dinaikkan dari 2500 menjadi 3000 rpm, 

kecepatan motor dapat mengikuti referensi dengan settling time sekitar 

6,32 detik dan rise time sebesar 6,92 detik. 
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ABSTRACT 
 

When the feeding process on CNC Milling Machine take place, 

there will be changes in the load. The load changes will affect the 

response speed of the spindle. So, it takes the controller to keep around 

the specified reference value. In this final project use of intelligent neuro 

fuzzy controller so that the speed of the motor can follow the speed 

reference when the load changes.The simulation results of neuro fuzzy 

controller on motor spindle plant in reference speed 2500 rpm is 

obtained settling time 5,68 seconds and rise time 6,29 seconds.When 

reference speed in pull down from 2500 rpm to 2000 rpm  showed that 

the neuro fuzzy controller response speed of the motor can follow the 

reference speed is obtained settling time 4,71 seconds and rise time 5,17 

seconds. When reference speed in pull up from 2500 rpm to 3000 rpm 

showed that the neuro fuzzy controller response speed of the motor can 

follow the reference speed with settling time 6,32 seconds and rise time 

6,92 seconds. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
  

1.1 Latar Belakang  
Mesin CNC milling adalah mesin dimana pergerakan meja mesin 

(sumbu X dan Y) serta spindle dikendalikan oleh suatu program. 

Program tersebut berisi langkah-langkah perintah yang harus dijalankan 

oleh mesin CNC. Mesin milling merupakan suatu proses pemakanan 

benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan menggunakan pahat 

yang diputar oleh poros motor spindle. Motor spindle merupakan bagian 

dari mesin yang menjadi rumah mata pahat. Spindle inilah yang 

mengatur putaran dan pergerakan pahat pada sumbu Z. Spindle inipun 

digerakkan oleh motor yang dilengkapi oleh transmisi berupa belting 

atau kopling. Dengan berkembangnya mesin CNC, maka semakin 

banyak pula benda kerja yang dapat dibuat karena cukup rumit membuat 

benda kerja yang presisi dan juga lamanya waktu pengerjaan produksi 

harus diperhatikan sehubungan dengan efisiensi pengerjaan. Hal-hal 

yang berkaitan dengan waktu pengerjaan salah satunya adalah kecepatan 

pemakanan, yang dimaksud disini adalah jarak tempuh gerak maju pisau 

atau benda kerja dalam satuan millimeter permenit. Besarnya kecepatan 

pemakanan dipengaruhi oleh jenis bahan pahat, jenis pekerjaan yang 

dilakukan dan kedalaman pemakanan. Jenis pekerjaan dibagi menjadi 

dua yaitu, pekerjaan kasar dan pekerjaan penyelesaian. Pekerjaan kasar 

yang dimaksud adalah pekerjaan pendahuluan dimana pemotongan atau 

penyayatan benda kerja tidak diperlukan hasil yang halus dan presisi, 

sehingga kecepatan pemakanannya dapat dipilih angka yang besar. 

Semakin tebal penyayatan hendaknya semakin rendah putarannya untuk 

menjaga umur pahat dan tidak terjadi beban lebih terhadap motor 

penggeraknya. Sedangkan pekerjaan penyelesaian yang dimaksud 

adalah pekerjaan penyelesaian (finishing) akhir yang memerlukan 

kehalusan dan kepresisian ukuran tertentu, sehingga kecepatan 

pemakanannya harus menggunakan angka yang kecil. 

Pada penelitian ini, mesin CNC diharapkan dapat beradaptasi 

dengan cepat terhadap beban kecepatan yang berubah-ubah. Metode 

pembebanan yang dilakukan adalah dengan memberikan kecepatan 

gerak potong (feedrate) yang berbeda-beda pada setiap benda kerja. 

Perubahan kecepatan gerak potong tersebut diperlukan untuk 

mengetahui respon sistem ketika mesin CNC membentuk pola pada 
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benda kerja dengan kedalaman tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, 

diperlukan metode kontrol yang dapat beradaptasi dengan perubahan 

beban yang diberikan. Kontroler yang dipilih untuk mengatasi masalah 

pembebanan pada mesin CNC ini adalah kontroler neuro fuzzy. 

Kontroler neuro fuzzy dipilih karena untuk memperbaiki respon 

kecepatan dari motor spindle sehingga kecepatan motor tetap konstan 

sesuai dengan kecepatan referensi yang diberikan pada saat terjadi 

perubahan beban mapun tidak terjadi perubahan beban. 

 

1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah 

pengaturan kecepatan motor spindle mesin CNC milling dengan 

kontroler neuro fuzzy untuk memperbaiki respon kecepatan dari motor 

spindle sehingga kecepatan motor tetap konstan sesuai dengan 

kecepatan referensi yang diberikan pada saat terjadi perubahan beban 

mapun tidak terjadi perubahan beban. 

 

1.3 Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk merancang simulasi 

kontroler neuro fuzzy untuk pengaturan kecepatan motor spindle pada 

mesin CNC sehingga dapat memperbaiki respon kecepatan dari motor 

spindle saat terjadi perubahan beban. 

 

1.4 Metodologi 
Metodologi yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas akhir ini 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 

a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 

motor spindle dan neuro fuzzy  melalui buku teks, jurnal, artikel, 

internet dan lain-lain. 

b. Pemodelan Sistem 

Melakukan identifikasi dan validasi dari sistem maka didapatkan 

model matematika dari motor DC yang akan digunakan sebagai plant 

kontroler. 

c. Perancangan Kontroler 

Pada tahap ini dibuat struktur kontroler neuro fuzzy untuk pengaturan 

kecepatan motor DC. 
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d. Simulasi 

Pemodelan motor DC dan hasil desain kontroler disimulasikan 

dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB. 

e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 

Penyusunan buku Tugas Akhir meliputi pendahuluan, teori dasar, 

perancangan sistem, simulasi dan analisa sistem serta penutup. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 
Pada Tugas Akhir ini sistematika penulisan dibagi menjadi lima 

bab, yaitu : 

Bab 1  :  Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan   

penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2  :  Teori Dasar 

Bab ini membahas tinjauan pustaka  yang membantu 

penelitian, di antaranya teori mesin CNC, teori identifikasi 

sistem statis dan dinamis serta teori kontroler neuro fuzzy. 

Bab 3  :  Perancangan Sistem 

Pada bab ini dijelaskan mengenai perancangan identifikasi 

sistem dari motor spindle serta algoritma kontroler neuro 

fuzzy. 

Bab 4  :  Hasil dan Pengujian 

Bab ini memuat hasil simulasi kontroler dan pengujiannya 

pada sistem. 

Bab 5  :  Penutup  

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan 

yang telah diperoleh. 
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BAB 2 
TEORI DASAR 

 
Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi 

landasan teori di dalam pembuatan Tugas Akhir. Beberapa landasan 
teori yang digunakan antara lain mengenai mesin CNC, identifikasi 
sistem serta kontroler neuro fuzzy. 
 
2.1  Mesin CNC(Computer Numerical Control)[1] 

CNC (Computer Numerical Control) adalah istilah yang sangat 
luas yang mencakup berbagai ukuran, bentuk, dan fungsi. CNC mesin 
dapat dibagi menjadi dua kelompok: mesin berputar dan mesin 
penggilingan. Sebuah mesin CNC umumnya terdiri dari perangkat yang 
berputar dengan kecepatan tinggi dan alat (tepi yang tajam) sehingga 
memakan benda mencapai bentuk atau material yang diinginkan. 
Sebuah mesin penggilingan adalah mesin yang memiliki spindle dengan 
alat khusus yang berputar dan pemotongan berbagai arah dan bergerak 
dalam tiga sumbu berbeda arah sepanjang sumbu x, y, dan z[1].  

Komputer sebagai perangkat masukan mesin CNC sangat penting 
peranannya untuk mengatur kinerja mesin CNC. Komputer tersebut 
memberi instruksi ke mesin CNC agar bekerja sesuai dengan progam 
yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan pola atau bentuk material 
sesuai dengan yang diinginkan. Mesin CNC hanya dapat membaca kode 
standar yang telah disepakati oleh industri pembuat mesin CNC. 
Dengan kode standar tersebut, pabrik mesin CNC dapat menggunakan 
komputer yang diproduksi sendiri atau yang direkomendasikan. Kode 
standar pada mesin CNC dikenal dengan G-code. Selain itu, 
pemrograman mesin CNC juga dapat dilakukan dengan G-code 
nonstandard yang hanya terdapat pada mesin CNC tertentu[5]. 

Pada penelitian ini, mesin CNC yang ddigunakan adalah mesin 
milik Feedback tipe CNC Mill 35-005-C seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 2.1. Mesin CNC memiliki 3 motor stepper yang masing-masing 
menggerakkan sumbu X, Y, dan Z dan 2 motor DC yang masing-
masing menggerakkan spindle dan vice. 
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Gambar 2.1 Mesin CNC 
 
2.1.1  Bagian – Bagian Mesin CNC Milling 

Mesin CNC milling pada umumnya terdiri dari motor spindle, 
motor penggerak sumbu, chuck, vice, meja kerja, dan benda kerja. 
Motor spindle adalah motor yang digunakan untuk menggerakkan mata 
bor. Spindle ini bergerak berputar ketika melakukan proses pengeboran. 
Motor tersebut dapat bergerak secara manual maupun otomatis. Jika 
motor bergerak otomatis, motor akan bergerak sesuai dengan koordinat 
yang telah ditentukan oleh program G-code. Chuck adalah tempat untuk 
meletakkan mata bor. Bagian ini data dibongkar pasang dan diganti 
dengan mata bor yang sesuai dengan bentuk benda kerja yang 
diinginkan. Vice adalah bagian mesin CNC yang berguna untuk 
mengeratkan benda kerja agar tidak bergerak selama proses feeding 
berlangsung. Feeding atau pemakanan adalah proses selama mata bor 
bergerak membentuk pola benda kerja. Proses feeding memerlukan 
federate atau kecepatan pemakanan. Feedrate adalah kecepatan sumbu 
X, Y, dan Z bergerak selama proses pemotongan. Meja kerja adalah 
tempat untuk meletakkan benda kerja[5].  

Struktur spindle dapat diamati pada Gambar 2.2, dimana spindle 
terdiri atas motor spindle dan perangkat transmisi. Rotasi motor spindle 
ditransmisikan ke poros spindle body melalui sebuah sabuk, dari 
transmisi tersebut dapat diketahui bahwa rasio kecepatan bergantung 
pada rasio ukuran katrol antara katrol dan spindle body.  
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Spindle harus memiliki velocity feedback device untuk mengukur 
kecepatan yang dihasilkan ketika melakukan proses pemahatan, 
komponen ini berupa tachometer yang dipasang di ujung poros motor. 
DC tachometer pada dasarnya adalah sebuah generator kecil yang 
menghasilkan tegangan keluaran sebanding dengan kecepatan. 
Tegangan yang dihasilkan dibandingkan dengan tegangan perintah 
sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Perbedaan tegangan 
kemudian digunakan untuk menjalankan motor untuk menghilangkan 
kesalahan[1]. 

 
Gambar 2.2 Bagian-bagian Mesin CNC Secara Umum 
 
2.1.2  Prinsip Kerja 

Benda kerja yang akan dipahat, dipasang pada meja kerja. 
Kemudian, program G-code yang berasal dari komputer atau media 
pemrograman lainnya dijalankan. Rangkaian elektrik mesin akan 
menggerakkan motor-motor selama proses feeding berlangsung. Vice 
akan bergerak untuk mengeratkan benda kerja dan motor spindle akan 
bergerak untuk mengambil posisi awal pada koordinat tertentu sebelum 
melakukan proses pengeboran. Motor spindle bergerak selama proses 
feeding dan motor penggerak sumbu akan bergerak sesuai dengan 
koordinat yang diberikan pada program G-code. Motor spindle akan 
terus bergerak membentuk pola pada benda kerja sesuai dengan yang 
diinginkan sampai proses selesai. 

Untuk mesin CNC yang digerakkan secara manual, sumbu-
sumbu tersebut dapat digerakkan dengan tombol-tombol atau sejenisnya 
dan pengaturannya disesuaikan dengan keinginan operator. 

Pada suatu mesin CNC milling, umumnya terdapat 3 buah sumbu 
koordinat yaitu sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X dan Y berfungsi untuk 
membentuk pola secara horizontal, sedangkan sumbu Z digunakan 
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untuk membentuk pola secara vertical atau melakukan proses 
pengeboran[5]. 
 
2.1.3  Motor DC Magnet Permanen[2] 

Motor DC menjadi salah satu bagian yang penting dalam mesin 
CNC milling. Pada mesin CNC yang digunakan dalam penelitian ini, 
motor DC digunakan untuk menggerakkan spindle, vice, dan sumbu 
koordinat X, Y, dan Z. Motor DC adalah mesin listrik yang mengubah 
energi listrk arus searah menjadi energi mekanik. Salah satu jenis motor 
DC yaitu motor DC magnet permanen, dimana medan magnet 
dihasilkan oleh magnet permanen dan menghasilkan fluks konstan. 
 
2.1.3.1  Prinsip Kerja 

Motor DC magnet permanen terdiri dari magnet permanen, 
kumparan jangkar, dan sikat (brush). Motor DC memiliki dua prinsip 
dasar yang melatarbelakangi prinsip kerja motor DC. Medan magnet 
menghasilkan magnet permanen yang memiliki nilai konstan, 
sedangkan komutator dan sikat berfungsi menyalurkan alur listrik dari 
sumber diluar motor  ke dalam kumparan jangkar. Bagian-bagian motor 
DC ditunjukkan seperti pada Gambar 2.3 

 
Gambar 2.3 Bagian-bagian Motor DC 
 

Medan pada kumparan stator menghasilkan fluks (Φ) dari kutub 
utara (U) ke kutub selatan (S). Sikat arang menyentuh terminal 
kumparan rotor. Bila sikat arang dihubungkan pada satu sumber arus 
searah dengan tegangan V, maka arus I masuk ke terminal kumparan 
rotor di bawah kutub U dan keluar dari terminal di bawah kutub S. 
Dengan adanya fluks stator dan arus rotor, motor akan menghasilkan 
satu gaya F yang bekerja pada kumparan. Gaya ini dikenal dengan gaya 
Lorentz. Arah F yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 menghasilkan torsi 
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yang memutar rotor ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. 
Kumparan yang membawa arus bergerak menjauhi sikat arang dan 
dilepas ke sumber luar. Kumparan berikutnya bergerak di bawah sikat 
arang dan membawa arus I. Dengan demikian, gaya F terus menerus 
diproduksi sehingga rotor berputar secara kontinyu. 
 
2.1.3.2  Model Matematika Motor DC  

Motor DC diilustrasikan dalam bentuk rangkaian listrik seperti 
Gambar 2.4 dimana input motor berupa tegangan suplai jangkar (ea(t)) 
dan output adalah posisi rotasi (θ) atau kecepatan putar (ω). 

 
Gambar 2.4. Rangkaian Listrik Motor DC 

 
 Persamaan differensial pada rangkaian kumparan jangkar : 

𝑒𝑎(𝑡) − 𝑒𝑚(𝑡) = 𝐿𝑚.
𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑚. 𝑖𝑎(𝑡)    (2.1) 

Transformasi Laplace dari persamaan (2.1) : 
𝐸𝑎(𝑠) − 𝐸𝑚(𝑠) = 𝐿𝑚. 𝑠 + 𝑅𝑚)𝐼(𝑠) 
𝐼(𝑠) =

1

𝐿𝑚.𝑠+𝑅𝑚
(𝐸𝑎(𝑠) − 𝐸𝑚(𝑠))   (2.2) 

 
 Persamaan beban 

Torsi yang dihasilkan motor : sebanding dengan fluksi (𝜙) dan 
sebanding dengan arus jangkar (ia). Medan magnetik yang 
dihasilkan oleh penguat medan yang berbanding lurus dengan arus 
medan  
𝐵 =

𝜇𝑓.𝑛𝑓.𝑖𝑓(𝑡)

2𝜋.𝐼𝑓
= 𝐾𝐵𝑖𝑓(𝑡) , KB = konstanta medan magnetik 

Sehingga torsi T dapat ditulis sebagai berikut : 
𝑇 = 𝐾𝐵𝑖𝑓(𝑡)𝑖𝑎(𝑡)𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 = 𝐾𝑇𝑀𝑖𝑓(𝑡)𝑖𝑎(𝑡), KTM = konstanta torsi 
motor 
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Karena arus medan if konstan maka : 
𝑇 =  𝐾𝑇𝑀𝑖𝑎(𝑡)     (2.3) 
Transformasi Laplace persamaan (2.3) : 
𝑇(𝑠) =  𝐾𝑇𝑀𝐼𝑎(𝑠)     (2.4) 
 

 Torsi yang dihasilkan motor bekerja terhadap inersia dan gesekan 
viskos : 

𝑇 = 𝐽
𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝐵

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
 

atau 
𝑇 = 𝐽

𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐵𝜔(𝑡)     (2.5) 

Transformasi Laplace dari persamaan (2.5) : 
𝑇(𝑠) = 𝐽𝑠2𝛺(𝑠) + 𝐵𝑠 𝛺(𝑠) 
𝛺(𝑠) =

1

𝐽𝑠+𝐵
𝑇(𝑠)       (2.6) 

 
 Tegangan GGL motor DC 

Besarnya tegangan gaya gerak listrik : berbanding lurus dengan hasil 
kali arus medan dan kecepatan sudut motor, yaitu : 
𝑒𝑚(𝑡) = 𝐾. 𝑖𝑓(𝑡).

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
 ,  K = konstanta 

Karena arus medan konstan maka, 
𝑒𝑚(𝑡) = 𝐾𝑔.

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
, Kg = konstanta gaya gerak listrik balik 

atau 
𝑒𝑚(𝑡) = 𝐾𝑔. 𝜔(𝑡)     (2.7) 
Transformasi laplace persamaan (2.7): 
 𝑒𝑚(𝑠) = 𝐾𝑔. 𝛺(𝑠)     (2.8) 
 

Dari hasil persamaan (2.2), (2.4), (2.6), dan (2.8) didapatkan diagram 
blok dari motor DC, sebagai berikut : 

 
 
2.2  Identifikasi Sistem[3] 

Model matematika sistem diperlukan untuk menggambarkan 
hubungan antara masukan dan keluaran sistem. Salah satu cara untuk 
mendapatkan model matematika sistem adalah dengan metode 
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identifikasi. Metode identifikasi adalah suatu metode yang 
menggunakan hubungan data masukan dan keluaran yang selanjutnya 
dilakukan pengujian dan analisis dengan model pendekatan, sehingga 
dapat ditentukan nilai parameter secara analitis. Untuk mendapatkan 
respon sistem tersebut, dapat digunakan beberapa sinyal masukan, 
seperti sinyal step, ramp, impulse, dan sinusoidal. 

Terdapat 2 macam identifikasi sistem yaitu identifikasi dinamis 
dan identifikasi statis. Pada identifikasi statis, sinyal yang diberikan 
berupa sinyal step yang konstan sampai mencapai keadaan steady state. 
Pada identifikasi dinamis, sinyal yang digunakan sebagai masukan 
merupakan sinyal acak, sehingga menghasilkan nilai keluaran yang acak 
pula. 
 
2.2.1  Identifikasi Statis 

Suatu sistem disebut orde satu atau pendekatan orde satu apabila 
dilihat secara grafis memiliki bentuk respon seperti Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5. Karakteristik Respon Orde Satu 
 

Karakteristik respon sistem orde satu dilihat berdasarkan respon 
sistem ketika sistem diberi masukan sinyal step. Karakteristik sistem 
orde satu dibedakan menjadi karakteristik respon transien dan 
karakteristik respon keadaan tunak atau steady state. Model matematika 
sistem orde satu dirumuskan dengan: 

 
𝐺 =

𝐾

𝜏𝑠+1
      (2.9) 
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Berdasarkan Persamaan 2.1, terdapat 2 parameter yaitu  
𝐾 yang menyatakan gain overall dan 𝜏 yang menyatakan time constant 
(konstanta waktu). Nilai 𝐾 merupakan hasil perhitungan dari persamaan 
2.10 : 
 

𝐾 =
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
        (2.10) 

 
Dengan 𝑌𝑠𝑠 adalah keluaran saat steady state dan 𝑋𝑠𝑠 adalah masukan 
saat steady state. 

Terdapat 2 macam karakteristik respon pada orde satu yaitu 
karakteristik respon transien dan stedy state. Karakteristik respom 
transien pada orde satu terdiri dari : 
1. Spesifikasi Teoritis 

Time constant atau konstanta waktu (𝜏) adalah waktu yang 
dibutuhkan respon mulai t = 0 sampai respon mencapai 63,2% dari 
respon steady state. Konstanta waktu menyatakan kecepatan respon 
sistem. Konstanta waktu yang lebih kecil akan mempercepat respon 
sistem.  

 
2. Spesifikasi Praktis 

a. Settling time atau waktu tunak (ts) adalah ukuran waktu yang 
menyatakan bahwa respon sistem telah masuk pada daerah 
steady state. Jika dihubungkan dengan konstanta waktu 𝜏, 
maka ts dapat dirumuskan dengan: 

𝑡𝑠(±5%) ≈ 3𝜏     (2.11) 
𝑡𝑠(±2%) ≈ 4𝜏     (2.12) 
𝑡𝑠(±0,5%) ≈ 5𝜏     (2.13) 

b. Rise time atau waktu naik (tr), adalah ukuran waktu yang 
menyatakan bahwa respon sistem telah naik 5% ke 95% atau 
10% ke 90% dari nilai respon steady state. 

𝑡𝑟(5% − 95%) = 𝜏 ln 19    (2.14) 
𝑡𝑟(10% − 90%) = 𝜏 ln 9    (2.15) 

c. Delay time atau waktu tunda (td), adalah waktu yang 
dibutuhkan respon mulai t = 0 sampai respon mencapai 50% 
dari nilai steady state. Waktu tunda menyatakan besarnya 
faktor keterlambatan respon akibat proses sampling. 

𝑡𝑑 = 𝜏 ln 2     (2.16) 
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Karakteristik respon steady state sistem orde satu diukur berdasarkan 
kesalahan pada keadaan tunak atau error steady state (ess), yaitu : 
𝑒𝑠𝑠 = 𝑌𝑠𝑠 − 𝑋𝑠𝑠       (2.17) 
 
2.2.2  Metode Identifikasi Sistem Tanpa Osilasi[4] 

Identifikasi sistem tanpa osilasi dengan masukan respon step 
dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pada subbab ini dijelaskan 6 
metode, antara lain: 
1. Metode Viteckova Orde 1 
2. Metode Viteckova Orde 2 
3. Metode Latzel 
4. Metode Harriot 
5. Metode Smith 
6. Metode Sundaresan & Krishnaswamy 
 

Untuk semua metode, terdapat gain overall yaitu K. Dimana K 
adalah hasil perhitungan keluaran steady state dibagi dengan masukan 
steady state yang dirumuskan sebagai berikut : 

 
𝐾 =

𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
        (2.18) 

 
dengan 𝑌𝑠𝑠 adalah keluaran saat steady state dan 𝑋𝑠𝑠adalah masukan 
saat steady state. 

 
2.2.2.1 Metode Viteckova Orde 1 

Metode ini didekati dengan pendekatan orde 1 dengan 
kemungkinan adanya time delay (penundaan waktu). Fungsi alih untuk 
metode viteckova orde 1 diberikan pada persamaan 2.20: 

 
𝐺𝑣1(𝑠) =

𝐾

𝜏𝑣1𝑠+1
𝑒−𝑇𝑑𝑉1𝑠      (2.20) 

  
Dimana TdV1 adalah time delay: 
𝑇𝑑𝑉1 = 1,498𝑡33 − 0,498𝑡70     (2.21) 
  
dan 𝜏𝑣1adalah konstanta waktu : 
𝜏𝑉1 = 1,245(𝑡70 − 𝑡33)      (2.22) 
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dengan t33 dan t70 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 33% 
dan 70% dari keluaran steady state (Yss). Jika TdV1 bernilai kurang dari 0 
atau negatif, maka sistem dianggap tidak memiliki time delay. 
 
2.2.2.2 Metode Viteckova Orde 2 

Metode ini didekati dengan pendekatan orde 2 dengan 
kemungkinan adanya time delay. Fungsi alih untuk metode viteckova 
orde 2 diberikan pada persamaan 2.14 : 

 
𝐺𝑉2(𝑠) =

𝐾

(𝜏𝑉2𝑠+1)2 𝑒−𝑇𝑑𝑉1𝑠     (2.23) 
 
Dimana TdV2 adalah time delay: 
𝑇𝑑𝑉2 = 1,937𝑡33 − 0,937𝑡70     (2.24) 
  
dan 𝜏𝑉2adalah konstanta waktu : 
𝜏𝑉2 = 0,794(𝑡70 − 𝑡33)      (2.25) 
 
dengan t33 dan t70 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 33% 
dan 70% dari keluaran steady state (Yss). Jika TdV2 bernilai kurang dari 0 
atau negatif, maka sistem dianggap tidak memiliki time delay. 

 
2.2.2.3 Metode Latzel 

Metode Latzel didekati dengan pendekatan fungsi alih yang 
dberikan pada persamaan 2.17 : 

 
𝐺𝐿(𝑠) =

𝐾

(𝜏𝐿𝑠+1)𝑛       (2.26) 
 
dan 𝜏𝐿adalah konstanta waktu : 
𝜏𝐿 = 𝛼10𝑡10+𝛼50𝑡50 + 𝛼90𝑡90     (2.27) 
dengan t10, t50, dan  t90 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 
10%, 50%, dan 90% dari keluaran steady state (Yss). 
Untuk mendapatkan 𝛼10, 𝛼50, dan 𝛼90 terlebih dahulu dicari nilai 
parameter 𝜇 yang dirumuskan dengan : 
 
𝜇 =

𝑡10

𝑡90
        (2.28) 

Setelah diperoleh parameter 𝜇, dapat diperoleh parameter 𝜇𝑎 dengan 
melakukan pendekatan nilai 𝜇 terhadap nilai 𝜇𝑎. Nilai parameter 𝜇𝑎 
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ditunjukkan pada Tabel 2.1. Dari nilai 𝜇𝑎 yang ada pada tabel, diperoleh 
orde n, dan parameter 𝛼10, 𝛼50, dan 𝛼90. 
 
Tabel 2.1 Parameter Untuk Metode Latzel 

 
Setelah diperoleh parameter n, 𝛼10, 𝛼50, dan 𝛼90, parameter 𝜏𝐿 dapat 
dihitung dan subtitusikan hasilnya pada persamaan.  
 
2.2.2.4 Metode Harriot 

Metode ini didekati denan pendekatan orde 2 dengan 
kemungkinan adanya time delay. Fungsi alih untuk metode harriot 
diberikan pada persamaan 2.20 : 

 
𝐺𝐻(𝑠) =

𝐾

(𝜏𝐻1𝑠+1)(𝜏𝐻2𝑠+1)
𝑒−𝑇𝑑𝐻𝑠     (2.29) 

 
dimana 𝜏𝐻1dan 𝜏𝐻2 adalah parameter yang dihitung dari pembacaan 
kurva harriot. Gambar 2. Menunjukkan kurva harriot. 

 
Gambar 2.6 Kurva Harriott Untuk Parameter 𝜏𝐻1dan 𝜏𝐻2 
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Untuk mendapatkan parameter 𝜏𝐻1, 𝜏𝐻2 dan TdH dapat dilakukan 
prosedur sebagai berikut: 
1. Mencari jumlah 𝜏𝐻1dan 𝜏𝐻2 

𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2 =
𝑡73

1,3
      (2.30) 

dengan t73 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 73% dari 
keluaran steady state(Yss). 

 
2. Mencari parameter t1 dan Y1 

Parameter t1 dibutuhkan untuk mendapatkan parameter Y1, dimana 
t1 dan Y1 diperoleh dari respon sistem yang diidentifikasi. 
Perhitungan untuk mendapatkan parameter t1, dirumuskan sebagai 
berikut : 
𝑡1 =

𝜏𝐻1+𝜏𝐻2

2
       (2.31) 

 
3. Mencari parameter pada Kurva Harriott 

Parameter yang diberikan pada kurva harriott adalah parameter 
yang ada pada sumbu X dan Y. Parameter sumbu Y pada kurva 
harriott diberikan dengan : 
𝑦1

𝑦∞
[]𝑎𝑡𝑎𝑢

𝑌1

𝑌𝑠𝑠
       (2.32) 

 
Setelah diperoleh parameter 𝑦1/𝑦∞[] sebagai koordinat sumbu Y, 
dapat ditarik garis untuk mendapatkan parameter 𝜏𝐻1

(𝜏𝐻1+𝜏𝐻2)
[] 

dimana parameter tersebut adalah koordinat sumbu X. 
 

4. Mencari parameter 𝜏𝐻1 
Diasumsikan nilai parameter 𝜏𝐻1

(𝜏𝐻1+𝜏𝐻2)
[] pada kurva harriott adalah 

x, kemudian subtitusikan persamaan : 
𝜏𝐻1

(𝜏𝐻1+𝜏𝐻2)
= 𝑥      (2.33) 

 
𝜏𝐻1

𝑡73/1,3
= 𝑥  𝜏𝐻1 = 𝑥.

𝑡73

1,3
      (2.34) 

 
5. Mencari parameter 𝜏𝐻2 

𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2 =
𝑡73

1,3
      (2.35) 
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(𝑥.
𝑡73

1,3
) + 𝜏𝐻2 =

𝑡73

1,3
      (2.36) 

 
𝜏𝐻2 =

𝑡73

1,3
. (𝑥.

𝑡73

1,3
)      (2.37) 

 
6. Mencari parameter TdH 

TdH adalah time delay yang dirumuskan sebagai berikut : 
𝑇𝑑𝐻 = 1,937𝑡33 − 0,937𝑡70     (2.38) 
 
dengan t33 dan t70 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 
33% dan 70% dari keluaran steady state (Yss). Jika TdV2 bernilai 
kurang dari 0 atau negative, maka sistem dianggap tidak memiliki 
time delay. 

 
Setelah diperoleh parameter 𝜏𝐻1, 𝜏𝐻2 dan TdH, subtitusikan 

hasilnya pada persamaan 2.29. 
 
2.2.2.5 Metode Smith 

Metode ini didekati dengan pendekatan orde 2 tanpa time delay. 
Fungsi alih untuk metode smith diberikan pada persamaan 2.30 : 

 
𝐺𝑆𝑀(𝑠) =

𝐾

(𝜏𝑆𝑀1𝑠+1)(𝜏𝑆𝑀2𝑠+1)
     (2.39) 

 
dimana 𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2 adalah parameter yang dihitung dari hasil 
pembacaan kurva smith 1 dan kurva smith 2. Gambar 2.7 menunjukkan 
gambar kedua kurva smith. 

Untuk mendapatkan parameter  𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2 dapat dilakukan 
prosedur sebagai berikut : 
1. Mendapatkan parameter 𝜏 pada kurva smith 1 

Parameter sumbu X pada kurva smith 1 dirumuskan dengan : 
 
𝑡20

𝑡60
[]       (2.40) 

 
dengan t20 dan t60 adalah waktu saat respon berada  pada kondisi 
20% dan 60% dari keluaran steady state (Yss). Setelah diperoleh 
nilai parameter 𝑡20 𝑡60⁄ , dapat ditarik garis sehingga diperoleh 
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parameter 𝑡60 𝜏⁄ . Diasumsikan nilai parameter 𝑡60 𝜏⁄  pada kurva 
smith 1 adalah x, sehingga diperoleh nilai  : 
𝑡60

𝜏
= 𝑥  𝜏 =

𝑡60

𝑥
      (2.42) 

  
2. Mendapatkan parameter 𝜁 pada kurva smith 2 

Parameter sumbu X pada kurva smith 2 diluruskan seperti pada 
persamaan 2.43, kemudian dapat ditarik garis sehingga diperoleh 
parameter  𝜁. 

 
3. Mendapatkan parameter 𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2 

Setelah nilai parameter  𝜏 dan  𝜁 diperoleh, dapat diperoleh 
parameter 𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2 yang dirumuskan sebagai berikut : 
𝜏𝑆𝑀1 = 𝜏𝜁 + 𝜏√(𝜁2 − 1)     (2.43) 
𝜏𝑆𝑀2 = 𝜏𝜁 − 𝜏√(𝜁2 − 1)     (2.44) 

 
Gambar 2.7 Kurva Smith Untuk Parameter 𝜏 dan 𝜁 
 

Setelah diperoleh parameter  𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2, subtitusikan hasilnya 
pada persamaan 2.39.  
 
2.2.2.6 Metode Sundaresan & Krisnawamy 

Metode ini didekati dengan pendekatan orde 1 dengan 
kemungkinan adanya time delay. Fungsi alih untuk metode sundaresan 
& krishnaswamy diberikan pada persamaan 2.45 : 

 
𝐺𝑆𝐾(𝑠) =

𝐾

𝜏𝑆𝐾𝑠+1
𝑒−𝑇𝑑𝑆𝐾𝑠      (2.45) 
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dimana TdSK adalah time delay : 
𝑇𝑑𝑆𝐾 = 1,3𝑡35,3 − 0,29𝑡85,3     (2.46) 
 
dan  𝜏𝑆𝐾 adalah konstan waktu : 
𝜏𝑆𝐾 = 0,67(𝑡85,3 − 𝑡35,3)      (2.47) 

 
dengan t35,3 dan t85,3 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 
35,3% dan 85,3% dari keluaran steady state (Yss). Jika TdSK bernilai 
kurang dari 0 atau negatif, maka sistem dianggap tidak memiliki time 
delay. 

 
2.3 Integral Square Error (ISE)[5] 

Integral Square Error atau ISE digunakan untuk mengetahui 
kualitas sistem. Validasi ini diperlukan untuk mengetahui kualitas hasil 
pemodelan terhadap respon plant sebenarnya. Perhitungan untuk ISE 
dirumuskan pada Persamaan 2.38 : 

 
𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒(𝑡)2 𝑑𝑡

𝑡

0
      (2.48) 

 
dimana e adalah hasil pengurangan dari data hasil pemodelan dan data 
hasil pengukuran terhadap waktu. Nilai e tersebut kemudian 
dikuadratkan dan dijumlahkan sesuai dengan banyaknya data terhadap 
waktu. 

Hasil perhitungan ISE menunjukkan seberapa baik fungsi alih 
mempresentasikan respon hasil pengukuran. Semakin kecil nilai ISE, 
semakin baik fungsi alih yang dibuat.  

 
2.4 Logika Fuzzy [6] 

Konsep logika fuzzy berawal dari teori fuzzy set sebagai salah 
satu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak 
memiliki ketentuan yang pasti. Teori tersebut dikembangkan oleh Lotfi 
Zadeh pada tahun 1965 di University of California – Barkeley. Dalam 
jurnalnya, Zadeh memperkenalkan konsep teori himpunan baru yang 
dinamakan fuzzy set. Konsep logika fuzzy menggantikan konsep “benar-
salah” dari logika boolean menjadi derajat tingkat kebenaran. Teori 
fuzzy menyatakan keanggotaan suatu objek ke dalam fungsi derajat 
keanggotaan (membership function). Hal tersebut memungkinkan 
keanggotaan suatu objek dapat dinyatakan pada semua bilangan riil 
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antara 0 sampai 1. Oleh karena itu, konsep fuzzy tersebut sesuai dengan 
pola pikir manusia yang cenderung menilai suatu objek secara samar. 

 
2.4.1  Himpunan Fuzzy (Fuzzy Set) 

Himpunan Fuzzy merupakan suatu himpunan yang 
beranggotakan sejumlah istilah dalam pengertian bahasa yang 
menyatakan level kualitatif dari semesta pembicaraan. Misalnya 
pengukuran kecepatan putaran motor dapat diterjemahkan ke dalam 
beberapa istilah bahasa yang menyatakan level kualitatif dari kecepatan 
putaran motor. Sehingga apabila semesta pembicaraan berupa kecepatan 
putaran motor, maka dapat dibuat suatu himpunan fuzzy yaitu “Sangat 
Lambat”, ”Lambat, ”Sedang”, ”Cepat”, ”Sangat Cepat”. 

 
2.4.2  Fungsi Keanggotaan (Membership function) 

Fungsi keanggotaan merupakan suatu fungsi yang didefinisikan 
untuk suatu anggota himpunan fuzzy yang menggambarkan derajat 
kebenaran suatu kejadian dalam semesta pembicaraan. Fungsi 
keanggotaan dinyatakan dalam tingkat keanggotaan dengan nilai antara 
0 s/d 1. Beberapa fungsi keanggotaan yang biasa digunakan untuk 
merepresentasikan nilai keanggotan dari suatu himpunan fuzzy 
diantaranya seperti Gambar 2.9 yang menunjukkan bentuk-bentuk dari 
fungsi keanggotaan tersebut. 

 

 
Gambar 2.8  Bentuk-Bentuk Membership Function  

 
Persamaan dari masing-masing membership function dapat 

dinyatakan  seperti Persamaan 2.39 - 2.42. 
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0              x  a

x-a
       a  x  b    

b-aSegitiga : μ (x)=
A c-x

       b  x  c     
c-b

0             x  c



 

 











  (2.49) 

 

2
u -xiBell-shaped : μ (x)=exp -A σ

 
 

 
 

  
   

  (2.50) 

0              x  a
x-a

        a  x  b    
b-aTrapesium : μ (x)=

A 1         b  x  c
c-x

             x  c   
c-b



 

 











  (2.51) 

Singleton :  μ (x)=1,
A

  (2.52) 

 
2.4.3   Kontroler Logika Fuzzy  

Kontroler logika fuzzy merupakan suatu kontroler yang proses 
perhitungan sinyal kontrolnya melalui operasi himpunan fuzzy meliputi 
proses fuzzifikasi, relasi fuzzy, inferensi fuzzy serta defuzzifikasi seperti 
terlihat pada Gambar 2.9. 

 
Gambar 2.9 Struktur Kontroler Fuzzy 
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Proses di dalam himpunan fuzzy pada kontroler fuzzy antara lain 
sebagai berikut : 
1. Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi merupakan proses transformasi nilai real (nilai bukan 
fuzzy) menjadi nilai suatu himpunan fuzzy yang dinyatakan dalam 
derajat keanggotaan yang didefinisikan. Struktur fungsi keanggotaan  
fuzzy  dapat dilihat pada Gambar  2.11. Derajat keanggotaan adalah 
derajat dari masukkan tegas pada sebuah fungsi keanggotaan, memiliki 
nilai 0 s/d 1. Fungsi keanggotaan mendefinisikan nilai  fuzzy dengan 
melakukan pemetaan nilai tegas berdasarkan daerahnya untuk 
diasosiasikan dengan derajat keanggotaan.  

 
Gambar 2.10 Struktur fungsi keanggotaan fuzzy 

 
Masukkan tegas pada umumnya merupakan hasil pengukuran 

parameter eksternal dari sistem kontrol. Label merupakan deskripsi 
nama untuk menunjukkan suatu fungsi keanggotaan fuzzy yang 
memiliki domain (lebar fungsi keanggotaan  fuzzy)  tertentu. Semesta 
pembicaraan memiliki jarak yang mencakup seluruh masukkan tegas 
yang mungkin ada. Bentuk fungsi keanggotaan harus mewaliki variabel 
masukkan tegas, namun bentuk yang digunakan dibatasi oleh 
kemampuan  tool  dalam melakukan perhitungan. Bentuk fungsi yang 
rumit membutuhkan persamaan fungsi yang lebih kompleks.   

 
2. Basis Aturan 

Basis aturan merupakan deskripsi linguistik terhadap variabel 
input dan output. Penentuan basis aturan yang dipakai dalam 
mengontrol suatu  plant  dapat melalui metode heuristik maupun 
deterministik. Metode heuristik didasarkan pada pengetahuan terhadap  
plant  dan perilaku dari  plant  yang akan dikontrol. Sedangkan metode 
deterministik diperoleh melalui identifikasi struktur dan parameter dari 
aturan kontrol. Pemetaan input dan output pada sistem fuzzy 
direpresentasikan dalam Persamaan 2.43. 
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 premis konsekuen If  Then   (2.53) 

 
Pada  kontroler  fuzzy, input  kontroler  direpresentasikan dalam 

premis dan output kontroler direpresentasikan dalam konsekuen. Jumlah 
basis aturan dari suatu sistem fuzzy ditentukan dari jumlah variabel pada 
input dan jumlah membership function  pada variabel  masukkan, 
dirumuskan dalam Persamaan 2.44. 

 
n

N =N ×N ×....×Nni 1 2i=1
   (2.54) 

 
Dimana Ni merupakan jumlah membership function pada variabel 

input i. Sebagai contoh apabila variabel input pertama memiliki tiga  
membership function  dan variabel  input  kedua memiliki tiga 
membership function, maka jumlah basis aturan adalah 3x3 = 9 aturan. 

 
3. Mekanisme inferensi 

Mekanisme inferensi pada kontroler fuzzy merupakan mekanisme 
operasi matematika yang dilakukan sesuai dengan premis yang 
diberikan. Pada basis aturan terdapat dua operasi matematika yang dapat 
dilakukan yaitu AND dan OR. 

Terdapat beberapa tipe mekanisme inferensi fuzzy antara lain 
Mamdani, Larsent dan Takagi sugeno. Perbedaan dari metode ini 
terletak pada pengambilan kesimpulan logika fuzzy. Pada metode 
Mamdani maupun Larsent, kesimpulan logika fuzzy berupa derajat 
keanggotaan sehingga dalam menyimpulkan suatu logika fuzzy 
dibutuhkan proses defuzzifikasi. Sedangkan pada tipe Takagi Sugeno, 
kesimpulan logika  fuzzy  berupa  suatu persamaan sehingga tidak 
diperlukan proses defuzzifikasi. Kelebihan pada logika fuzzy  tipe 
Mamdani dan Larsent lebih sederhana, akan tetapi diperlukan 
kemampuan untuk mengetahui karakteristik  plant untuk menentukan  
batasan keluaran kontroler. Pada tipe Takagi-Sugeno tidak diperlukan 
pengetahuan mengenai karakteristik dari plant akan tetapi diperlukan 
perhitungan yang lebih rumit untuk persamaan pada bagian konsekuen. 

 
4. Defuzzifikasi 
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Defuzzifikasi adalah suatu proses mentransformasikan harga fuzzy 
hasil dari inferensi fuzzy ke dalam harga bukan fuzzy atau harga aktual. 
Beberapa metode dalam proses defuzzifikasi yaitu Center of Area, Mean 
of Maxima, weighted sum dan lainnya. 
 Center of Area 

Metode center of area digunakan untuk menentukan nilai titik 
tengah area yang merupakan titik pusat massa dari kombinasi fungsi-
fungsi keanggotaan. Secara umum, persamaan untuk metode Center of 
Area ditunjukkan dengan Persamaan 2.45. 

 
m

u (T)•μ (u (T))uk kk=1U = ,  u  U(T)m0
μ (u (T))k kk=1



 



  (2.55) 

 
 Mean of Maxima 

Metode mean of maxima mengambil semua nilai tiap fungsi 
keanggotaan dengan derajat keanggotaan maksimum dan menghitung 
rata-rata dari nilai-nilai tersebut sebagai keluaran tegas. Persamaan 2.56 
menunjukkan persamaan umum metode tersebut. 

nmax(μ ).ynAnUo=   nmax(μ )An




  (2.56) 

 
 Weigthed sum 

Metode weigthed sum merupakan metode defuzzifikasi dengan 
fungsi keanggotaan berupa fungsi singleton. Persamaan 2.57 
menunjukkan persamaan defuzzifikasi fungsi singleton.  

iμ siAiU =  o iμAi




  (2.57) 

 
2.5  Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan saraf tiruan adalah suatu metode komputasi yang 
merupakan bentuk penyederhanaan dari jaringan sistem saraf biologis 
yang dinyatakan ke dalam formulasi matematik jaringan simbolik. 
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Gambar 2.12 menunjukkan struktur model jaringan saraf tiruan. 
Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk belajar dan menghasilkan 
aturan atau operasi dari beberapa contoh atau masukkan dan membuat 
prediksi tentang kemungkinan keluaran yang akan muncul atau 
menyimpan karakteristik masukkan yang diberikan kepada jaringan 
saraf tiruan.  

 
Gambar 2.11 Struktur Model Jaringan Saraf Tiruan 

 
Pada jaringan syarat tiruan terdapat dua formulasi yaitu formulasi 

forward dan formulasi backward. 
a. Formulasi Forward 

Formulasi forward digunakan untuk menghitung keluran dari 
setiap neuron pada jaringan saraf tiruan. 

 
Gambar 2.12 Struktur Formulasi Forward 

 
Gambar 2.13 menunjukkan struktur formulasi forward pada 

jaringan saraf tiruan yang terdiri dari masukkan, bobot, fungsi aktivasi 
dan keluaran. Persamaan 2.48 dan 2.49 merepresentasikan nilai fungsi 
aktivasi dan keluaran dari formulasi forward. 

X2 

X3 

wih(3) Zih(i) 

wih(2) 

wih(1) X1 
yn 

Σ 
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n
z (i)= w (i,j) × x(i) ih ihi=1

   (2.58) 

y (i)=λ × z (i) ih ih  (2.59) 
 
b. Formulasi Backward 

 

 
Gambar 2.13 Struktur Formulasi Backward 

 
Formulasi backward digunakan untuk merevisi bobot dari nilai 

error yang diperoleh dari proses adaptasi jaringan terhadap keluaran 
model yang diinginkan. Setiap ada error baru, jaringan dapat belajar 
dari error tersebut dengan merevisi nilai bobot untuk menyesuaikan 
karakter nilai. Gambar 2.13 menunjukkan struktur formulasi backward 
pada jaringan saraf tiruan. Persamaan 2.60 dan Persamaan 2.61 
menunjukkan formulasi revisi bobot pada proses backward. 

e = y  - ym n   (2.60) 
B L 'w =w +α×e×f (z)×x(i)   (2.61) 

 
2.6 Kontroler Neuro Fuzzy [8]  

Sistem hibrida yang menggabungkan logika fuzzy, jaringan saraf  
tiruan, algoritma genetika, dan kecerdasan buatan lainnya sudah banyak 
dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan 
dengan optimalisasi. Konsep hibrida dikembangkan karena pada metode 
kecerdasan buatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing, sehingga dengan konsep hibrida akan diperolehkan suatu 
metode yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan optimasi.  

 

- 

+ 

X3 

e 

ym 

yn 
X2 

wih(3) Zih(i) 

wih(2) 

wih(1) X1 

Σ 
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Gambar 2.14 Struktur Kontroler Neuro Fuzzy dengan 2 masukkan 
 

Kontroler NF merupakan sistem hibrida yang menggabungkan 
konsep logika  fuzzy  dengan jaringan saraf tiruan (JST). Logika  fuzzy 
memiliki kelebihan dalam pengambilan keputusan, sedangkan JST 
memiliki kelebihan dalam adaptasi melalui kemampuan pembelajaran 
yang dimilikinya.  Kekurangan logika  fuzzy  dalam hal penentuan 
parameter yang sifatnya intuitif dapat diatasi dengan JST. Pada 
kontroler NF, logika fuzzy akan direpresentasikan dalam JST yang 
memungkinkan terjadinya pembelajaran di dalamnya dan akan terjadi 
perubahan bobot untuk mengubah parameter pada logika  fuzzy.  

Gambar 2.14 menunjukkan skema atau model dari kontroler 
Neuro Fuzzy. Terdapat beberapa skema atau struktur Neuro Fuzzy, 
seperti Neuro Fuzzy Mamdani atau Larsent, Neuro Fuzzy Takagi-
Sugeno (ANFIS / Artificial Neuro Fuzzy Inference System), Neuro 
Fuzzy Biner (Multi input) atau Neuro Fuzzy formulasi Wang. Dari 
Gambar 2.15 dapat diketahui bahwa dalam struktur Neuro Fuzzy 
terdapat 2 tahapan yaitu forward propagation dan backward 
propagation. 
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2.6.1  Tahapan Forward Propagation 

Tahapan Forward Propagation merupakan tahapan perhitungan 
sistem fuzzy yang direpresentasikan ke dalam beberapa layer seperti 
dalam neural network. Dalam tiap layer tersebut melaksanakan fungsi-
fungsi dalam sistem fuzzy seperti fuzzifikasi, inference dan defuzzifikasi. 

Lapisan 1: 
Lapisan pertama merupakan node masukkan yang mengirim 

sinyal masukkan ke lapisan berikutnya. Pada lapisan ini nilai keluaran 
node sama dengan nilai masukkannya seperti Persamaan 2.61. 

 
O =e , O =de 1,1 2,1    (2.61) 

 
Lapisan 2 : 
Lapisan kedua berfungsi sebagai membership function untuk 

mengekspresikan nilai linguistik dari variabel linguistik masukkan. 
Lapisan ini menjalankan proses fuzzifikasi, misalnya jika digunakan 
fungsi segitiga maka persamaan dalam node ini seperti pada Persamaan 
2.62 dengan masukkan node dari Persamaan 2.63. 

 
O          ;untuk i=1,2,...,n1,1x =i,2 O           ;untuk i=1,2,...,m2,1





  (2.62) 

0              x<a
x -ai,2          a<x<b    

b-aO = ; untuk i = 1,2,...,n+mi,2 c-xi,2           b<x<c     
c-b

0             x<c










  (2.63) 

 
Lapisan 3 : 
Lapisan ketiga digunakan untuk basis aturan (rule-base) fuzzy, 

setiap node pada lapisan mempunyai masukkan dari dua nilai pada 
lapisan kedua. Operasi pada lapisan ini berbeda-beda tergantung dari 
struktur Neuro Fuzzy yang digunakan. Misalnya jika digunakan struktur 
Neuro Fuzzy Mamdani maka digunakan operasi MIN sedangkan jika 
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menggunakan Neuro Fuzzy Larsent digunakan operasi product. 
Persamaan 2.54 menunjukkan persamaan basis aturan (rule-base) pada 
struktur Neuro Fuzzy Larsent. 

 
R =O ×O  ; untuk i = 1,2,...,n×mi,3 n,2 m,2  (2.64) 

 
Lapisan 4 : 
Lapisan keempat menjalankan proses inferensi sehingga keluaran 

pada node ini diperoleh dari operasi inferensi. Sama halnya pada lapisan 
3, pada lapisan ini dilakukan operasi inferensi yang bergantung pada 
struktur Neuro Fuzzy yang digunakan. Misalnya jika digunakan struktur 
Neuro Fuzzy Mamdani maka digunakan operasi MAX sedangkan jika 
menggunakan Neuro Fuzzy Larsent digunakan operasi jumlah. 
Persamaan 2.65 dan Persamaan 2.66 menunjukkan operasi jumlah pada 
struktur Neuro Fuzzy Larsent. 

 
n×m

r = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×miji,4 (j,3)j=1
   (2.65) 

n
O = r  ;          untuk i = 1,2,...,ni,4 i,4i=1

  (2.66)  

 
Pada struktur Neuro Fuzzy Mamdani/Larsent bobot wij bernilai 

satu karena pada struktur ini tidak terdapat revisi nilai bobot pada proses 
inferensi. Revisi bobot wij pada lapisan ini dilakukan apabila 
menggunakan struktur Neuro Fuzzy Takagi-Sugeno, yang mana revisi 
bobot digunakan untuk merevisi rule-base fuzzy. 

 
Lapisan 5 : 
Lapisan kelima merupakan lapisan yang menjalankan proses 

defuzzikasi untuk menghitung sinyal keluaran dari kontroler Neuro 
Fuzzy. Apabila digunakan fungsi fuzzy singleton maka Persamaan 2.57 
menunjukkan persamaan dari fungsi fuzzy singleton. Dengan bobot 
adalah ci yang merupakan nilai tengah dari fungsi keanggotaan sinyal 
keluaran. 
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n
 c  × Uyi ii=1y=  n

Uyii=1





  (2.67) 

 
2.6.2  Tahapan Backward Propagation 

Pada kontroler Neuro Fuzzy, proses backward dilakukan untuk 
merevisi nilai tengah dari membership function. Proses tersebut terdapat 
pada struktur Neuro Fuzzy Mamdani atau Larsent. Proses backward 
hanya dilakukan satu kali yaitu untuk merevisi nilai tengah dari fungsi 
keanggotaan sinyal kontrol saja. Berbeda dengan struktur Neuro Fuzzy 
Takagi-sugeno (ANFIS), proses backward dilakukan sampai ke proses 
inferensi. Jadi proses backward tidak hanya merevisi bobot sinyal 
kontrol tetapi juga merevisi rule base pada proses inferensi. 

Persamaan 2.58 menunjukkan persamaan revisi nilai tengah pada 
struktur Neuro Fuzzy Mamdani. 

 
B L  c (i) = c (i) + α × e × 1 × Uy(i) y y num   (2.68) 
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BAB 3 

PERANCANGAN SISTEM 
 

Pada bab ini membahas mengenai perancangan simulasi sistem 

dari perancangan model identifikasi kecepatan motor spindle pada plant 

mesin CNC Mill 35-005-C dan perancangan kontroler neuro fuzzy. 

3.1 Diagram Blok Sistem 
Gambar 3.1 menunjukkan diagram blok keseluruhan dari 

pengaturan kecepatan motor spindle dengan menggunakan metode 

kontrol neuro fuzzy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

 

Pada diagram blok menunjukkan bahwa sistem terdiri dari 

beberapa bagian atau subsistem. Bagian kecepatan refensi merupakan 

bagian untuk memasukkan kecepatan putaran motor yang diinginkan. 

Blok kontroler neuro fuzzy berisi struktur kontroler neuro fuzzy. 

Blok model identifikasi plant berisi model matematis yang 

didapat dari identifikasi data plant kecepatan motor spindle. Blok 

prediksi error merupakan selisih dari error model dan error plant yang 

nantinya akan digunakan sebagai masukan kontroler neuro fuzzy  untuk 

proses learning dan revisi bobot. 

 

3.2 Perancangan Model Motor Spindle 
Model motor spindle pada perancangan tugas akhir ini diperoleh 

dari identifikasi data  plant kecepatan motor spindle CNC Mill 35-005-

C. Identifikasi sistem diperlukan untuk mendapatkan model matematika 

Model 

identifikasi 

plant Wout(rpm) 

em 

Kontroler 

neuro fuzzy  

Model plant 

referensi 

Prediksi error 

eu 

 

W_ref 
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motor spindle. Identifikasi yang dilakukan adalah identifikasi statis 

dengan melihat respon kecepatan dari referensi yang diberikan 

 

3.2.1 Metode Identifikasi 

 Berdasarkan paper dengan penulis Ing. Pavel Jakoubek, terdapat 

6 metode identifikasi yang dapat digunakan untuk sistem tanpa osilasi 

dengan respon step. Setelah diperoleh fungsi alih sistem, keenam 

metode ini dibandingkan dengan respon hasil pengukuran kecepatan 

motor spindle untuk mendapatkan metode dengan pendekatan model 

yang terbaik. Metode validasi yang digunakan adalah ISE (Integral 

Square Error). 

Dari hasil respon yang ditunjukkan pada Gambar 3.2, diperoleh 

nilai keluaran steady state  pada kecepatan 2596.5 rpm. Nilai tersebut 

didapat dari rata-rata seluruh data keluaran steady state. Berdasarkan 

respon pada Gambar 3.2, diperoleh gain overall : 

Yss = 2596,5 (rata-rata daerah steady state)    (3.1) 

Xss = 2500      (3.2) 

 

𝐾 =
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
=

2596.5

2500
= 1,0386    (3.3) 

 

 
Gambar 3.2 Respon Kecepatan Motor Spindle 

 

1. Metode Viteckova 1 

Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh : 

𝑡33 = 0,75 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

𝑡70 = 1,65 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 
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Sehingga diperoleh parameter : 

𝜏𝑑𝑣1𝑠 = (1,498𝑥𝑡33) − (0,498𝑥𝑡70) 

𝜏𝑑𝑣1𝑠 = (1,498𝑥0,75) − (0,498𝑥1,65) 

𝜏𝑑𝑣1𝑠 = 0,3018      (3.4) 

 

𝜏𝑣1𝑠 = 1,245𝑥(𝑡70 − 𝑡33) 

𝜏𝑣1𝑠 = 1,245𝑥(1,65 − 0,75) 

𝜏𝑣1𝑠 = 1,1205      (3.5) 

 

Model matematis untuk Viteckova orde 1 adalah : 

 

𝐺𝑣1(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑣1𝑠 + 1
𝑒−𝜏𝑑𝑣1 

=
1,0386

01,1205𝑠+1
𝑒−0,3018𝑠    (3.6) 

 

2. Metode Viteckova 2 

Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh : 

𝑡33 = 0,75 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

𝑡70 = 1,65 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

 

Sehingga diperoleh parameter : 

𝜏𝑑𝑣2𝑠 = (1,937𝑥𝑡33) − (0,937𝑥𝑡70) 

𝜏𝑑𝑣2𝑠 = (1,937𝑥0,75) − (0,937𝑥1,65) 

𝜏𝑑𝑣2𝑠 =  −0,0933    (3.7) 

 

𝜏𝑣2𝑠 = 0,794𝑥(𝑡70 − 𝑡33) 

𝜏𝑣2𝑠 = 0,794𝑥(1,65 − 0,75) 

𝜏𝑣2𝑠 = 0,7146     (3.8) 

 

Karena parameter Tdv2 bernilai negatif, sehingga parameter time 

delay Tdv2 tidak dianggap. Model matematis untuk metode 

Viteckova Orde 2 adalah :  

 

𝐺𝑣2(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝑣2𝑠 + 1)2
𝑒−𝜏𝑑𝑣2𝑠 

=
1.0386

0,51065316𝑠2+1.4292𝑠+1
  (3.9) 
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3. Metode Latzel 

Berdasarkan respon Gambar 3.2, diperoleh : 

𝑡10 = 0,35 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

𝑡50 = 1,15 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

𝑡90 = 2,2 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

 

Sehingga diperoleh parameter : 

𝜇 =
𝑡10

𝑡90
= 0,159 

Setelah diperoleh parameter 𝜇, dilakukan pendekatan sesuai dengan 

Tabel 2.1 untuk mendapatkan nilai 𝜇𝑎. Sehingga diperoleh 

parameter-parameter sesuai dengan Tabel 2.1, yaitu : 

n = 2 

𝛼10 = 1,880 

𝛼50 = 0,596 

𝛼90 = 0,257 

 

𝜏𝐿𝑠 = 𝛼10𝑥𝑡10 + 𝛼50𝑥𝑡50 + 𝛼90𝑥𝑡90 

𝜏𝐿𝑠 = 1,880𝑥0,35 + 0,596𝑥1,15 + 0,257𝑥2,2 
𝜏𝐿𝑠 = 1,9088     (3.10) 

 

Model matematis untuk Metode Latzel adalah 

 

𝐺𝐿(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝐿𝑠 + 1)2
 

=
1.0386

3,64351744𝑠2+3,8176𝑠+1
   (3.11) 

 
4. Metode Harriot 

Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh : 

𝑡73 = 1,7 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

 

Sehingga diperoleh parameter : 

(𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2) =
𝑡73

1,3
=

1,7

1,3
= 1,30769231 

𝑡1 =
𝜏𝐻1+𝜏𝐻2

2
=

1,30769231

2
= 0,65384616 𝑦1 = 686,2 
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𝑦1

𝑌𝑠𝑠
=

686,2

2596,5
= 0,26427884 

 

Berdasarkan kurva Harriot pada Gambar 2.6, diperoleh nilai : 

 
𝜏𝐻1

𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2
= 0,55 

𝜏𝐻1

1,30769231
= 0,55 

𝜏𝐻1 = 0,71923077    (3.12) 

𝜏𝐻2 = 0,58846231    (3.13) 

 

Parameter delay Tdh bernilai negatif sehingga nilai delay TdH tidak 

dianggap. Model matematis untuk metode harriot adalah : 

 

𝐺𝐻(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝐻1𝑠 + 1)(𝜏𝐻2𝑠 + 1)
 

=
1,0386

0,71923077𝑠2+0,588461𝑠+1
  (3.14) 

 

5. Metode Smith 

Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh : 

𝑡20 = 0,55 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

𝑡60 = 1,4 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

 

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.7, diperoleh  𝑑𝑎𝑛 𝜀 : 
𝑡20

𝑡60

= 0,39285714 

 
𝑡60

𝜏
= 2 

𝜏 = 0,7 

𝜀 = 1,2 

Setelah nilai parameter 𝜏 𝑑𝑎𝑛 𝜀 diketahui, maka dapat diperoleh 

parameter yang dirumuskan seperti pada 3.16 : 

𝜏𝑆𝑀1 = 𝜏𝜀 +  𝜏√𝜀2 − 1 

𝜏𝑆𝑀1 = 1,50332469    (3.15) 
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𝜏𝑆𝑀2 = 𝜏𝜀 −  𝜏√𝜀2 − 1 

𝜏𝑆𝑀2 = 0,17667504 

 

Model matematis untuk metode smith adalah 

𝐺𝑆𝑀(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝑆𝑀1𝑠 + 1)(𝜏𝑆𝑀2𝑠 + 1)
 

=
1,0386

0,2656𝑠2+1,68𝑠+1
     (3.16) 

 

6. Metode Sundaresan’s & Krishnawamy 

Berdasarkan hasil respon Gambar 3.2 diperoleh : 

𝑡35,3 = 1,0386 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

𝑡85,3 = 2,15 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘 

 

Sehingga didapatkan parameter : 

𝜏𝑑𝑠𝑘 = (1,3. 𝑡35,3) − (0,29. 𝑡70) 

𝜏𝑑𝑠𝑘𝑠 = (1,3.0,55) − (0,29.1,4) 

𝜏𝑑𝑠𝑘𝑠 = 0,309     (3.17) 

 

𝜏𝑠𝑘 = 0,67(𝑡85,3 − 𝑡35,3) 

𝜏𝑠𝑘 = 0,67(1,4 − 0,55) 

𝜏𝑠𝑘 = 0,5695   (3.18) 

 

Model matematis untuk metode Sundaresan & Krishnawany 

adalah 

 

𝐺𝑠𝑘(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑠𝑘𝑠 + 1
𝑒−𝜏𝑑𝑠𝑘𝑠 

=
1,0386

0,9045𝑠+1
𝑒−0,4165𝑠        (3.19) 

 

Setelah diperoleh fungsi alih sistem dengan  masing-masing 

metode, dilakukan simulasi untuk mengetahui respon  sistem 

dengan pendekatan terbaik terhadap hasil pengukuran dan respon 

dapat dilihat pada Gambar 3.3. 
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Gambar 3.3 Perbandingan Respon Sistem Pada Masing-Masing Metode 

 

3.3 Validasi Sistem 
Pemilihan metode terbaik dilakukan dengan  validasi. Masing-

masing fungsi alih yang telah diperoleh dari keenam metode tersebut 

diuji dan dibandingkan hasilnya dengan data hasil pengukuran. Metode 

validasi yang digunakan adalah ISE (Integral Square Error). Semakin 

kecil nilai ISE, maka semakin baik  fungsi alih yang dibuat. Perhitungan 

ISE dirumuskan pada Persamaan 2.41. 

Hasil perhitungan ISE dari masing-masing metode diberikan 

pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Fungsi Alih Dari Masing-Masing Metode 

Metode Fungsi Alih ISE 

Viteckova 1  
1,0386

01,1205𝑠 + 1
𝑒−0,3018𝑠 

 

5,405x106 

Viteckova 2  
1.0386

0,51065316𝑠2 + 1.4292𝑠 + 1
 

 

5,417x106 
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Metode Fungsi Alih ISE 

Latzel  
1.0386

3,64351744𝑠2 + 3,8176𝑠 + 1
 

 

3,301x106 

Harriott  
1,0386

0,71923077𝑠2 + 0,588461𝑠 + 1
 

 

5,528x106 

Smith  
1,0386

0,2656𝑠2 + 1,68𝑠 + 1
 

 

5,099x106 

Sundaresan & 

Krishnaswamy 

 
1,0386

0,9045𝑠 + 1
𝑒−0,4165𝑠 

 

5,546x106 

  

Berdasarkan fungsi alih dan perhitungan ISE yang ditunjukkan 

pada Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa metode terbaik adalah  metode  

Latzel. Metode Latzel dipilih karena memiliki nilai ISE yang paling 

kecil dari semua metode yang diuji coba yaitu 3,301x106. 

 

3.4 Perancangan Kontroler Neuro Fuzzy 
Pada Tugas Akhir ini digunakan kontroler neuro fuzzy untuk 

mengatur kecepatan motor spindle. Kontroler neuro fuzzy digunakan 

untuk mengatur selisih kecepatan referensi dengan kecepatan aktual. 

Kontroler neuro fuzzy yang digunakan adalah kontroler neuro fuzzy 

mamdani karena hanya diperlukan perbaikan nilai tengah dari himpunan 

pendukung sinyal kontrol dan rule base yang digunakan tetap. 

Gambar 3.4 menunjukkan struktur kontroler neuro fuzzy 

mamdani dengan 5 buah himpunan pendukung. Pada struktur tersebut 

terdapat 1 lapisan masukkan, 5 lapisan hidden dan 1 lapisan keluar
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Gambar 3.4 Struktur Neuro Fuzzy 

 

3.4.1 Tahap Forward Propagation 

 Pada tahap Forward Propagation dilakukan perhitungan untuk 

memperoleh nilai dari sinyal kontrol. Tahapan ini terdiri dari 5 lapisan 

yang setiap lapisan berisi proses perhitungan fuzzy. 
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Lapisan 1 : 

Lapisan  pertama merupakan lapisan masukkan dari error dan 

delta error, dengan nilai bobot 1. Hasil keluaran pada proses ini 

diperoleh dari Persamaan 2.61 dan akan menjadi masukkan pada lapisan 

kedua yang akan melakukan proses fuzzifikasi. 

Lapisan 2 : 

Lapisan kedua terdiri dari 10 node yang merupakan proses 

fuzzifikasi dari error dan delta error. Fungsi keanggotaan yang 

digunakan yaitu fungsi segitiga dengan 5 himpunan pendukung untuk 

error dan delta error. Gambar 3.5 menunjukkan fungsi keanggotaan dari 

error dan delta error. 
μe

e

NB NS Z PS PB

(a)

μde

de

NB NS Z PS PB

(b)  
Gambar 3.5 Fungsi Keanggotan : (a) error; (b) delta error 

 

Keluaran dari lapisan ini diperoleh dari Persamaan 2.62, dengan 

nilai n dan m sama dengan 5 karena setiap masukkan yaitu error dan 

delta error mempunyai 5 himpunan pendukung. 

Lapisan 3 : 

Lapisan ketiga merupakan lapisan basis aturan dengan 

menggunakan tabel  Mack Vicar Wheelan seperti Tabel 3.2. 

 

Tabel 3.2 Tabel Basis Aturan Mack Vicar Wheelan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ue1 ue2 ue3 ue4 ue5 

ude1 NB NB NS NS Z 

ude2 NB NS NS Z PS 

ude3 NS NS Z PS PS 

ude4 NS Z PS PS PB 

ude5 Z PS PS PB PB 
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Dengan masukkan dari fungsi keanggotan error dan delta error 

diperoleh nilai dari basis aturan. Basis aturan ini menggunakan operasi 

seperti pada Persamaan 2.64 karena menggunakan struktur neuro fuzzy 

Mamdani. 

Lapisan 4 : 

Hasil dari basis aturan kemudian dihitung dalam operasi inferensi 

pada lapisan keempat. Operasi yang digunakan seperti pada Persamaan 

2.65 dan Persamaan 2.66, sehingga bobot pada lapisan ini bernilai 1 

karena pada proses backward nanti tidak dilakukan proses revisi pada 

operasi inferensi ini. 

Lapisan 5 : 

Proses defuzzifikasi pada lapisan ini menggunakan fungsi 

singleton seperti Gambar 3.6. 
μy

y
cy-cy1 +cy2+cy1-cy2  

Gambar 3.6 Fungsi Singleton Sinyal Keluaran 

 

Proses perhitungan dilakukan dengan Persamaan 2.67 dengan 

nilai bobot berupa nilai tengah dari fungsi. Nilai tengah ini nanti yang 

akan direvisi nilainya supaya sinyal keluaran atau sinyal kontrol dapat 

sesuai dengan yang dibutuhkan plant. 

 

3.4.2 Tahap Backward Propagation 

Pada tugas akhir ini, struktur neuro fuzzy yang digunakan ialah 

struktur neuro fuzzy Mamdani sehingga proses backward atau proses 

revisi bobot hanya dilakukan pada lapisan kelima yaitu lapisan 

defuzzifikasi untuk menghasilkan sinyal kontrol. Revisi bobot berupa 

revisi nilai tengah dari fungsi keanggotaan fungsi sinyal kontrol. Untuk 

menghitung bobot atau nilai tengah baru digunakan Persamaan 2.58. 
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BAB 4 

HASIL DAN PENGUJIAN 

  

4.1 Gambaran Singkat Simulasi Sistem 
Simulasi sistem berupa simulasi pengaturan kecepatan motor 

spindle mesin CNC Mill 35-005-C dengan metode kontroler neuro 

fuzzy. Pengujian pertama dilakukan dengan cara melakukan simulasi 

terhadap model matematis yang telah diperoleh pada persamaan 3.11. 

Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap kontroler untuk 

mengetahui performansi metode kontrol neuro fuzzy. Dengan cara 

kecepatan referensi motor dibuat konstan kemudian dilakukan terhadap 

kontroler neuro fuzzy apakah kontroler tersebut dapat mengatasi 

perubahan respon karena perubahan kecepatan referensi. Kemudian 

dilakukan pengujian terhadap kontroler neuro fuzzy dengan memberikan 

perubahan beban pada motor untuk mendapatkan karakteristik kontroler 

neuro fuzzy. 

 

4.2 Simulasi Sistem 
Simulasi sistem dilakukan dengan model matematis yang telah 

didapatkan pada identifikasi sebelumnya pada persamaan (3.11) : 

 

𝐺𝐿(𝑠) =
1,0386

[3.64351744𝑠+3.8176𝑠+1]
    (4.1) 

 

Simulasi dilakukan pada sistem dengan sinyal input step, yang 

merepresentasikan nilai referensi kecepatan motor. 

 

4.2.1 Pengujian Fungsi Alih Hasil Identifikasi 

 Pengujian fungsi alih yang sudah diperoleh dari hasil identifikasi, 

digunakan untuk mengetahui perbandingan antara respon hasil simulasi 

fungsi alih dan respon hasil pengukuran plant. Gambar 4.1 

menunjukkan perbandingan antara respon hasil pengukuran plant 

dengan respon fungsi alih. 
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Gambar 4.1 Perbandingan Respon Real Plant dengan Respon Fungsi 

Alih 

Dari Gambar 4.1 diketahui, respon plant dengan sistem open loop 

atau tanpa kontroler, respon yang dihasilkan untuk mencapai nilai atau 

kecepatan referensi membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai 

nilai steady state sebesar 2597 rpm membutuhkan waktu 9.137 detik. 

Dengan kondisi tersebut sehingga diperlukan kontroler untuk 

memberikan aksi kontrol sehingga respon plant mencapai steady state 

di nilai referensi yang telah ditentukan.   

 

4.3 Simulasi Pengujian Kontroler 
Pada subbab ini, akan disimulasikan hasil identifikasi dari motor 

spindle dengan kontroler neuro fuzzy untuk mengetahui performansi 

sistem. Simulasi pengujian kontroler dilakukan dengan perangkat lunak 

Simulink MATLAB R2010a. Pada pengujiannya, rancangan akan 

disimulasikan ketika terjadi perubahan referensi dan saat perubahan 

beban untuk mengetahui karakeristik kontroler. 

 

4.3.1 Proses Learning Kontroler Neuro Fuzzy 

Model matematika yang didapat pada identifikasi data plant 

motor akan digunakan dalam proses learning kontroler neuro fuzzy. 

Selain itu, proses learning menggunakan model referensi yang telah 

ditentukan dengan spesifikasi settling time (ts±0,5%) = 15 detik, 

overshoot (Mp) = 0% dan rise time (tr) = 8,9 detik. Model referensi 

yang diperoleh : 
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Y(s) 1
=

X(s) 3.5s +1
      (4.2) 

 Dari proses learning yang telah dilakukan diperoleh data 

parameter kontroler neuro fuzzy seperti pada Tabel 4.1.  

 

Tabel 4.1 Parameter Kontroler Neuro Fuzzy 

No. Parameter Nilai 

1. Bobot (nilai tengah) awal (c) 1,3978 

1,8478 

2,2978 

2,7478 

3,1978 

2. Learning rate (alpha/α) 0,0010 

3. Konstanta fungsi aktifasi (Lamda/λ) 1,0000 

 

Diagram blok proses learning pada kontroler neuro fuzzy dapat 

dilihat pada Gambar 4.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Struktur Proses Learning Kontroler Neuro Fuzzy 

 

Dengan meggunakan kontroler neuro fuzzy pada plant didapatkan 

hasil respon seperti pada Gambar 4.4 dengan skema pengujian pada 

Gambar 4.3 : 

 

e

u 

+ 

+ 

- 

- 

Kontroler 

neurofuzzy 

Model 

identifikasi 

plant 

Model plant 

referensi 

Prediksi error  

W_ref W_out 
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Gambar 4.3. Skema Pengujian Dengan Kontroler Neuro Fuzzy 

 

 
Gambar 4.4. Respon Plant dengan Kontroler Neuro Fuzzy  

 

Ketika plant menggunakan kontroler neuro fuzzy, seperti pada 

Gambar 4.4, dapat terlihat bahwa respon dengan kontroler dapat 

mencapai seperti respon yang diinginkan. Hasil respon juga dapat 

dilihat untuk mencapai steady state membutuhkan waktu (ts) sebesar  

5,68 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 5% 

hingga 95% dari nlai steady state (rise time) adalah sebesar 6,29 detik.  

 

4.3.2 Pengujian Dengan Perubahan Nilai Referensi 

Dalam sistem CNC yang sesungguhnya, penetapan kecepatan 

referensi spindle dilakukan atas berbagai hal, diantaranya jenis mata 

pahat, jenis benda kerja dan juga proses feeding, sehingga terkadang 
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terjadi perubahan referensi sewaktu-waktu. Ketika nilai referensi 

kecepatan berubah, respon juga harus dapat mengikuti dan steady state 

pada nilai referensi baru yang telah ditetapkan. 

Pengujian pertama dilakukan dengan mengubah nilai referensi 

dari 2500 rpm ke 2000 rpm, dalam kondisi real pada mesin CNC yaitu 

ketika pekerjaan penyelesaian (finishing) akhir yang memerlukan 

kehalusan dan kepresisian ukuran tertentu, sehingga kecepatan 

pemakanannya harus menggunakan angka yang kecil. Skema dapat 

terlihat pada Gambar 4.5 dengan final value sebelumnya 2500 diubah 

menjadi 2000 dan hasil respon dapat dilihat pada Gambar 4.6. 

 

 

 
 

 
Gambar 4.5. Skema Pengujian Dengan Nilai Referensi 2000 rpm 
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Gambar 4.6 Respon Plant dengan Perubahan Nilai Referensi dari 2500 

rpm ke 2000 rpm 

 

Dari kecepatan referensi 2500 rpm menjadi 2000 rpm, terlihat 

bahwa kontroler dapat bekerja memberikan aksi kontrol untuk dapat 

menjaga respon plant dapat kembali steady state disekitar nilai referensi 

yang telah ditentukan yaitu sebesar 2000 rpm. Respon ketika diberi 

kontroler membutuhkan waktu untuk mencapai steady state adalah 

sebesar 4,71 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan ntuk mencapai 

nilai 5% sampai 95% (rise time) adalah sebesar 5,17 detik. Selain itu 

respon dapat mencapai sesuai dengan model referensi. 

Perubahan nilai referensi selanjutnya dilakukan pula dengan cara 

menaikkan nilai referensi dari 2500 rpm ke 3000 rpm, dalam kondisi 

real pada mesin CNC yaitu ketika pekerjaan pendahuluan dimana 

pemotongan atau penyayatan benda kerja tidak diperlukan hasil yang 

halus dan presisi, sehingga kecepatan pemakanannya dapat dipilih 

angka yang besar. Semakin tebal penyayatan hendaknya semakin 

rendah putarannya untuk menjaga umur pahat dan tidak terjadi beban 

lebih terhadap motor penggeraknya.Skema dapat dilihat pada Gambar 

4.7 dan hasil respon dari perubahan referensi  dapat dilihat pada Gambar 

4.8. 
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Gambar 4.7 Skema Pengujian Dengan Nilai Referensi 3000 rpm 

 

 
Gambar 4.8. Respon Plant dengan Perubahan Nilai Referensi dari 2500 

rpm ke 3000 rpm 
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Ketika kecepatan referensi dinaikkan dari 2500 rpm mencapai 

3000 rpm, terlihat bahwa kontroler dapat bekerja memberikan aksi 

kontrol untuk dapat menjaga respon plant dapat kembali steady state 

disekitar nilai referensi yang telah ditentukan yaitu sebesar 3000 rpm. 

Respon ketika diberi kontroler membutuhkan waktu untuk mencapai 

steady state adalah sebesar 6,3 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan 

untuk mencapai nilai 5% sampai 95% (rise time) adalah sebesar 6,92 

detik. Selain itu respon dapat mencapai sesuai dengan model referensi. 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 yaitu tabel 

spesifikasi ketika kecepatan referensi diturunkan menjadi 2000 rpm dan 

dinaikkan menjadi 3000 rpm. 

 

Tabel 4.2 Spesifikasi Pengujian dengan Pengubahan Nilai Referensi 

Spesifikasi Kecepatan ref. 

2500 rpm 

Kecepatan ref. 

2500 menjadi 

2000 rpm 

Kecepatan ref. 

2500 menjadi 

3000 rpm 

ts(5%) 5,68 detik 4,71 detik 6,32 detik 

tr(5%-95%) 6,29 detik 5,17 detik 6,92 detik 

td 2,91 detik 2,48 detik 3,28 detik 

%ess 0,08 % 0,1% 0,03% 

 

4.3.3 Simulasi dan Pengujian Dengan Penambahan Beban 

Pembebanan terjadi ketika proses milling berlangsung. 

Pembebanan yang dimaksudkan disini adalah ketebalan dari jenis bahan 

yang akan dipahat oleh mesin CNC. Pada saat mata pahat menyentuh 

benda pahat dengan ketebalan tertentu, maka akan memperlambat 

kecepatan putar dari motor spindle mesin CNC yang mengakibatkan 

kecepatan real spindle akan melebihi nilai referensi akibat aksi kontrol 

sebelumnya, sehingga diperlukan aksi kontrol berikutnya berupa 

penurunan kecepatan sehingga kecepatan putar spindle kembali 

disekitar nilai referensi. Pengaruh pembebanan ketika diberikan pada 

plant dapat dilihat pada Gambar 4.10 dengan skema pengujian pada 

Gambar 4.9. 
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Gambar 4.9. Skema Pengujian Dengan Penambahan Beban 

 

 
Gambar 4.10. Hasil Simulasi Ketika Terjadi Penambahan Beban 

 

Ketika terjadi pembebanan menyebabkan respon mengalami 

kenaikan, hal tersebut membuktikan bahwa pembebanan merupakan 

salah satu fakor yang mempengaruhi kecepatan putar sehingga kontroler 

harus mampu beradaptasi atas perubahan beban yang terjadi dan 

memberikan aksi kontrol lebih supaya respon dapat kembali steady state 

disekitar nilai referensi. Ketika plant diberi pembebanan, dengan 

kontroler neuro fuzzy terlihat bahwa respon plant dapat menyesuaikan 

kecepatan referensi dan model referensi dengan membutuhkan waktu 

untuk mencapai steady state sebesar 5,71 detik dan rise time sebesar 

6,27 detik. 

  

simulasi 4/nf3_beban.mdl
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BAB 5 

PENUTUP 
 
5.1. Kesimpulan 

Model matemastis yang sesuai untuk mempresentasikan plant 

pada penelitian ini adalah model matematis dengan nilai integral square 

error (ISE) terkecil yaitu saat dilakukan identifikasi dengan metode 

latzel dan didapatkan ISE sebesar 3,301x106. 

Dari hasil simulasi diperoleh bahwa dengan menggunakan 

kontroler neuro fuzzy pada pengaturan kecepatan motor spindle mesin 

CNC Mill 35-0005-C, kontroler dapat membuat respon kecepatan aktual 

mengikuti kecepatan referensi dengan beberapa kondisi pengujian. 

Pada kondisi tanpa beban dan kecepatan referensi 2500 rpm 

membutuhkan waktu untuk mencapai steady state sebesar  5,68 detik 

dan rise time 6,29 detik. Pada beberapa kondisi pengujian dengan 

perubahan kecepatan referensi saat diturunkan dari 2500 rpm menjadi 

2000 rpm, membutuhkan waktu untuk mencapai steady state sebesar 

4,71 detik dan rise time sebear 5,17 detik. Dan ketika dinaikkan dari 

2500 menjadi 3000 rpm membutuhkan waktu untuk mencapai steady 

state sebesar sebesar 6,32 detik dan rise time sebesar 6,92 detik. 

 

5.2. Saran 
Dalam penelitian ini hanya diberikan satu jenis pembebanan, 

untuk untuk lebih akurat baiknya ditambahkan beberapa pembebanan 

dalam satu sistem agar mendapat parameter yang lebih spesifik. 

Diharapkan kedepannya hasil simulasi yang diperoleh dapat 

diimplementasikan pada plant riil. 
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LAMPIRAN A 
 

A.1. Listing Program Fuzzifikasi 

 
function xfe=fuzifikasi(x) 
xfe=[0 0 0 0 0]';   
if x<-2 
     xfe(1)=1; 
elseif x<-1 
     xfe(1)= -1-x; 
     xfe(2)= x-(-2); 
elseif x<0 
     xfe(2)= 0-x; 
     xfe(3)= x-(-1); 
elseif x<1 
     xfe(3)= 1-x; 
     xfe(4)= x-0; 
elseif x<2 
     xfe(4)= 2-x; 
     xfe(5)= x-1; 
else 
     xfe(5)=1; 
end 

   

A.2 Listing Program Inference Fuzzy 
 

function uf=inference(infer) 
erf(1)=infer(1); 
erf(2)=infer(2); 
erf(3)=infer(3); 
erf(4)=infer(4); 
erf(5)=infer(5); 

  
derf(1)=infer(6); 
derf(2)=infer(7); 
derf(3)=infer(8); 
derf(4)=infer(9); 
derf(5)=infer(10); 
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uf=[0 0 0 0 0]'; 

  
rbf=[1 1 2 2 3 
     1 2 2 3 4 
     2 2 3 4 4 
     2 3 4 4 5 
     3 4 4 5 5]; 
 for i=1:5 
     for j=1:5 
         k=rbf(i,j); 
          uf(k)=max( uf(k), min(erf(j),derf(i)) 

); 
     end 
 end 

 

A.3 Listing Program Neural Network 

 
function uk=defusika(xx) 
global cc y1 y2 k c ey1 ey2 lamda alpa 
uf(1)=xx(1); 
uf(2)=xx(2); 
uf(3)=xx(3); 
uf(4)=xx(4); 
uf(5)=xx(5); 
em=xx(6); 
Tmax=xx(7); 
tt=xx(8); 
if tt==0 
    lamda = 1; 
    alpa=0.001; 
    k = 1.0386; 
    cc = 2407.08646; 
    c(1)= cc-Tmax; 
    c(2)= cc-Tmax/2; 
    c(3)= cc 
    c(4)= cc+Tmax/2; 
    c(5)= cc+Tmax; 
end 
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%proses learning 
z1=c(1)*uf(1)+c(2)*uf(2)+c(3)*uf(3)+c(4)*uf(4)+c

(5)*uf(5); 
z2=uf(1)+uf(2)+uf(3)+uf(4)+uf(5); 
y1=lamda*z1; 
y2=lamda*z2; 
uk=y1/y2; 

  
%prediksi eror 
eu=em*k; 

  
%revisi bobot 
ey1=y2*eu; 
ey2=0; 

  
cc=cc+alpa*lamda*ey1*uf(3); 
c(1)= cc-Tmax; 
c(2)= cc-Tmax/2; 
c(3)= cc 
c(4)= cc+Tmax/2; 
c(5)= cc+Tmax; 
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LAMPIRAN B 

 
B.1. Diagram Simulink Simulasi Sistem 
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B.2. Diagram Simulink Subsystem Kontroler Neuro Fuzzy 
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DESIGN OF NEURO FUZZY CONTROLLER 
FOR SPINDLE MOTOR SPEED
ON CNC MILLING MACHINE 

Name   : Mentari Madi Pertiwi
Advisor 1 : Ir. Joko Susila, M.T.
Advisor 2 : Ir. Rusdhianto Effendi A.K, M.T. 

ABSTRACT

When the feeding process on CNC Milling Machine take place, 
there will be changes in the load. The load changes will affect the 
response speed of the spindle. So, it takes the controller to keep around 
the specified reference value. In this final project use of intelligent neuro
fuzzy controller so that the speed of the motor can follow the speed
reference when the load changes.The simulation results of neuro fuzzy
controller on motor spindle plant in reference speed 2500 rpm is
obtained settling time 5,68 seconds and rise time 6,29 seconds.When 
reference speed in pull down from 2500 rpm to 2000 rpm showed that
the neuro fuzzy controller response speed of the motor can follow the
reference speed is obtained settling time 4,71 seconds and rise time 5,17
seconds. When reference speed in pull up from 2500 rpm to 3000 rpm 
showed that the neuro fuzzy controller response speed of the motor can 
follow the reference speed with settling time 6,32 seconds and rise time 
6,92 seconds.
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BAB 1 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  
Mesin CNC milling adalah mesin dimana pergerakan meja mesin 

(sumbu X dan Y) serta spindle dikendalikan oleh suatu program. 
Program tersebut berisi langkah-langkah perintah yang harus dijalankan 
oleh mesin CNC. Mesin milling merupakan suatu proses pemakanan 
benda kerja yang sayatannya dilakukan dengan menggunakan pahat 
yang diputar oleh poros motor spindle. Motor spindle merupakan bagian 
dari mesin yang menjadi rumah mata pahat. Spindle inilah yang 
mengatur putaran dan pergerakan pahat pada sumbu Z. Spindle inipun 
digerakkan oleh motor yang dilengkapi oleh transmisi berupa belting
atau kopling. Dengan berkembangnya mesin CNC, maka semakin 
banyak pula benda kerja yang dapat dibuat karena cukup rumit membuat 
benda kerja yang presisi dan juga lamanya waktu pengerjaan produksi 
harus diperhatikan sehubungan dengan efisiensi pengerjaan. Hal-hal 
yang berkaitan dengan waktu pengerjaan salah satunya adalah kecepatan 
pemakanan, yang dimaksud disini adalah jarak tempuh gerak maju pisau 
atau benda kerja dalam satuan millimeter permenit. Besarnya kecepatan 
pemakanan dipengaruhi oleh jenis bahan pahat, jenis pekerjaan yang 
dilakukan dan kedalaman pemakanan. Jenis pekerjaan dibagi menjadi 
dua yaitu, pekerjaan kasar dan pekerjaan penyelesaian. Pekerjaan kasar 
yang dimaksud adalah pekerjaan pendahuluan dimana pemotongan atau 
penyayatan benda kerja tidak diperlukan hasil yang halus dan presisi, 
sehingga kecepatan pemakanannya dapat dipilih angka yang besar. 
Semakin tebal penyayatan hendaknya semakin rendah putarannya untuk 
menjaga umur pahat dan tidak terjadi beban lebih terhadap motor 
penggeraknya. Sedangkan pekerjaan penyelesaian yang dimaksud 
adalah pekerjaan penyelesaian (finishing) akhir yang memerlukan 
kehalusan dan kepresisian ukuran tertentu, sehingga kecepatan 
pemakanannya harus menggunakan angka yang kecil.

Pada penelitian ini, mesin CNC diharapkan dapat beradaptasi 
dengan cepat terhadap beban kecepatan yang berubah-ubah. Metode 
pembebanan yang dilakukan adalah dengan memberikan kecepatan 
gerak potong (feedrate) yang berbeda-beda pada setiap benda kerja. 
Perubahan kecepatan gerak potong tersebut diperlukan untuk 
mengetahui respon sistem ketika mesin CNC membentuk pola pada 



 

2 

benda kerja dengan kedalaman tertentu. Untuk mengatasi hal tersebut, 
diperlukan metode kontrol yang dapat beradaptasi dengan perubahan 
beban yang diberikan. Kontroler yang dipilih untuk mengatasi masalah 
pembebanan pada mesin CNC ini adalah kontroler neuro fuzzy.
Kontroler neuro fuzzy dipilih karena untuk memperbaiki respon 
kecepatan dari motor spindle sehingga kecepatan motor tetap konstan 
sesuai dengan kecepatan referensi yang diberikan pada saat terjadi 
perubahan beban mapun tidak terjadi perubahan beban.

1.2 Perumusan Masalah 
Perumusan masalah yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah 

pengaturan kecepatan motor spindle mesin CNC milling dengan 
kontroler neuro fuzzy untuk memperbaiki respon kecepatan dari motor 
spindle sehingga kecepatan motor tetap konstan sesuai dengan 
kecepatan referensi yang diberikan pada saat terjadi perubahan beban 
mapun tidak terjadi perubahan beban. 

1.3 Tujuan 
Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk merancang simulasi 

kontroler neuro fuzzy untuk pengaturan kecepatan motor spindle pada 
mesin CNC sehingga dapat memperbaiki respon kecepatan dari motor 
spindle saat terjadi perubahan beban. 

1.4 Metodologi 
Metodologi yang dilakukan dalam pengerjaan Tugas akhir ini 

terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 
a. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai 
motor spindle dan neuro fuzzy  melalui buku teks, jurnal, artikel, 
internet dan lain-lain. 

b. Pemodelan Sistem 
Melakukan identifikasi dan validasi dari sistem maka didapatkan 
model matematika dari motor DC yang akan digunakan sebagai plant 
kontroler. 

c. Perancangan Kontroler 
Pada tahap ini dibuat struktur kontroler neuro fuzzy untuk pengaturan 
kecepatan motor DC.
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d. Simulasi 
Pemodelan motor DC dan hasil desain kontroler disimulasikan 
dengan menggunakan perangkat lunak MATLAB. 

e. Penyusunan Buku Tugas Akhir 
Penyusunan buku Tugas Akhir meliputi pendahuluan, teori dasar,
perancangan sistem, simulasi dan analisa sistem serta penutup. 

1.5 Sistematika Penulisan 
Pada Tugas Akhir ini sistematika penulisan dibagi menjadi lima 

bab, yaitu : 
Bab 1  :  Pendahuluan 

Bab ini meliputi latar belakang, permasalahan, tujuan 
penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

Bab 2  :  Teori Dasar 
Bab ini membahas tinjauan pustaka  yang membantu 
penelitian, di antaranya teori mesin CNC, teori identifikasi 
sistem statis dan dinamis serta teori kontroler neuro fuzzy.

Bab 3  :  Perancangan Sistem 
Pada bab ini dijelaskan mengenai perancangan identifikasi 
sistem dari motor spindle serta algoritma kontroler neuro 
fuzzy. 

Bab 4  :  Hasil dan Pengujian 
Bab ini memuat hasil simulasi kontroler dan pengujiannya 
pada sistem. 

Bab 5  :  Penutup  
Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari hasil pembahasan 
yang telah diperoleh. 
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-Halaman ini sengaja dikosongkan- 
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BAB 2 
TEORI DASAR 

 
Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi 

landasan teori di dalam pembuatan Tugas Akhir. Beberapa landasan 
teori yang digunakan antara lain mengenai mesin CNC, identifikasi 
sistem serta kontroler neuro fuzzy. 
 
2.1  Mesin CNC(Computer Numerical Control)[1] 

CNC (Computer Numerical Control) adalah istilah yang sangat 
luas yang mencakup berbagai ukuran, bentuk, dan fungsi. CNC mesin 
dapat dibagi menjadi dua kelompok: mesin berputar dan mesin 
penggilingan. Sebuah mesin CNC umumnya terdiri dari perangkat yang 
berputar dengan kecepatan tinggi dan alat (tepi yang tajam) sehingga 
memakan benda mencapai bentuk atau material yang diinginkan. 
Sebuah mesin penggilingan adalah mesin yang memiliki spindle dengan 
alat khusus yang berputar dan pemotongan berbagai arah dan bergerak 
dalam tiga sumbu berbeda arah sepanjang sumbu x, y, dan z[1].  

Komputer sebagai perangkat masukan mesin CNC sangat penting 
peranannya untuk mengatur kinerja mesin CNC. Komputer tersebut 
memberi instruksi ke mesin CNC agar bekerja sesuai dengan progam 
yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan pola atau bentuk material 
sesuai dengan yang diinginkan. Mesin CNC hanya dapat membaca kode 
standar yang telah disepakati oleh industri pembuat mesin CNC. 
Dengan kode standar tersebut, pabrik mesin CNC dapat menggunakan 
komputer yang diproduksi sendiri atau yang direkomendasikan. Kode 
standar pada mesin CNC dikenal dengan G-code. Selain itu, 
pemrograman mesin CNC juga dapat dilakukan dengan G-code 
nonstandard yang hanya terdapat pada mesin CNC tertentu[5]. 

Pada penelitian ini, mesin CNC yang ddigunakan adalah mesin 
milik Feedback tipe CNC Mill 35-005-C seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 2.1. Mesin CNC memiliki 3 motor stepper yang masing-masing 
menggerakkan sumbu X, Y, dan Z dan 2 motor DC yang masing-
masing menggerakkan spindle dan vice. 

TEORI DASAR

Bab ini membahas mengenai tinjauan pustaka yang berisi 
landasan teori di dalam pembuatan Tugas Akhir. Beberapa landasan 
teori yang digunakan antara lain mengenai mesin CNC, identifikasi 
sistem serta kontroler neuro fuzzy.

2.1  Mesin CNC(Computer Numerical Control)[1]
CNC (Computer Numerical Control) adalah istilah yang sangat 

luas yang mencakup berbagai ukuran, bentuk, dan fungsi. CNC mesin 
dapat dibagi menjadi dua kelompok: mesin berputar dan mesin 
penggilingan. Sebuah mesin CNC umumnya terdiri dari perangkat yang 
berputar dengan kecepatan tinggi dan alat (tepi yang tajam) sehingga 
memakan benda mencapai bentuk atau material yang diinginkan. 
Sebuah mesin penggilingan adalah mesin yang memiliki spindle dengan 
alat khusus yang berputar dan pemotongan berbagai arah dan bergerak 
dalam tiga sumbu berbeda arah sepanjang sumbu x, y, dan z[1].  

Komputer sebagai perangkat masukan mesin CNC sangat penting 
peranannya untuk mengatur kinerja mesin CNC. Komputer tersebut 
memberi instruksi ke mesin CNC agar bekerja sesuai dengan progam 
yang dibuat, sehingga dapat menghasilkan pola atau bentuk material 
sesuai dengan yang diinginkan. Mesin CNC hanya dapat membaca kode 
standar yang telah disepakati oleh industri pembuat mesin CNC. 
Dengan kode standar tersebut, pabrik mesin CNC dapat menggunakan 
komputer yang diproduksi sendiri atau yang direkomendasikan. Kode 
standar pada mesin CNC dikenal dengan G-code. Selain itu, 
pemrograman mesin CNC juga dapat dilakukan dengan G-code
nonstandard yang hanya terdapat pada mesin CNC tertentu[5].

Pada penelitian ini, mesin CNC yang ddigunakan adalah mesin 
milik Feedback tipe CNC Mill 35-005-C seperti yang ditunjukkan pada 
Gambar 2.1. Mesin CNC memiliki 3 motor stepper yang masing-masing 
menggerakkan sumbu X, Y, dan Z dan 2 motor DC yang masing-
masing menggerakkan spindle dan vice.
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Gambar 2.1 Mesin CNC 
 
2.1.1  Bagian – Bagian Mesin CNC Milling 

Mesin CNC milling pada umumnya terdiri dari motor spindle, 
motor penggerak sumbu, chuck, vice, meja kerja, dan benda kerja. 
Motor spindle adalah motor yang digunakan untuk menggerakkan mata 
bor. Spindle ini bergerak berputar ketika melakukan proses pengeboran. 
Motor tersebut dapat bergerak secara manual maupun otomatis. Jika 
motor bergerak otomatis, motor akan bergerak sesuai dengan koordinat 
yang telah ditentukan oleh program G-code. Chuck adalah tempat untuk 
meletakkan mata bor. Bagian ini data dibongkar pasang dan diganti 
dengan mata bor yang sesuai dengan bentuk benda kerja yang 
diinginkan. Vice adalah bagian mesin CNC yang berguna untuk 
mengeratkan benda kerja agar tidak bergerak selama proses feeding 
berlangsung. Feeding atau pemakanan adalah proses selama mata bor 
bergerak membentuk pola benda kerja. Proses feeding memerlukan 
federate atau kecepatan pemakanan. Feedrate adalah kecepatan sumbu 
X, Y, dan Z bergerak selama proses pemotongan. Meja kerja adalah 
tempat untuk meletakkan benda kerja[5].  

Struktur spindle dapat diamati pada Gambar 2.2, dimana spindle 
terdiri atas motor spindle dan perangkat transmisi. Rotasi motor spindle 
ditransmisikan ke poros spindle body melalui sebuah sabuk, dari 
transmisi tersebut dapat diketahui bahwa rasio kecepatan bergantung 
pada rasio ukuran katrol antara katrol dan spindle body.  

Gambar 2.1 Mesin CNC 

2.1.1  Bagian – Bagian Mesin CNC MillingMillingMillin
Mesin CNC milling pada umumnya terdiri dari motor milling pada umumnya terdiri dari motor milling spindle,

motor penggerak sumbu, chuck, vice, meja kerja, dan benda kerja. 
Motor spindle adalah motor yang digunakan untuk menggerakkan mata 
bor. Spindle ini bergerak berputar ketika melakukan proses pengeboran. 
Motor tersebut dapat bergerak secara manual maupun otomatis. Jika 
motor bergerak otomatis, motor akan bergerak sesuai dengan koordinat 
yang telah ditentukan oleh program G-code. Chuck adalah tempat untuk 
meletakkan mata bor. Bagian ini data dibongkar pasang dan diganti 
dengan mata bor yang sesuai dengan bentuk benda kerja yang 
diinginkan. Vice adalah bagian mesin CNC yang berguna untuk 
mengeratkan benda kerja agar tidak bergerak selama proses feeding 
berlangsung. Feeding atau pemakanan adalah proses selama mata bor Feeding atau pemakanan adalah proses selama mata bor Feeding
bergerak membentuk pola benda kerja. Proses feeding memerlukan feeding memerlukan feeding
federate atau kecepatan pemakanan. Feedrate adalah kecepatan sumbu 
X, Y, dan Z bergerak selama proses pemotongan. Meja kerja adalah 
tempat untuk meletakkan benda kerja[5].

Struktur spindle dapat diamati pada Gambar 2.2, dimana spindle 
terdiri atas motor spindle dan perangkat transmisi. Rotasi motor spindle
ditransmisikan ke poros spindle body melalui sebuah sabuk, dari 
transmisi tersebut dapat diketahui bahwa rasio kecepatan bergantung 
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Spindle harus memiliki velocity feedback device untuk mengukur 
kecepatan yang dihasilkan ketika melakukan proses pemahatan, 
komponen ini berupa tachometer yang dipasang di ujung poros motor. 
DC tachometer pada dasarnya adalah sebuah generator kecil yang 
menghasilkan tegangan keluaran sebanding dengan kecepatan. 
Tegangan yang dihasilkan dibandingkan dengan tegangan perintah 
sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Perbedaan tegangan 
kemudian digunakan untuk menjalankan motor untuk menghilangkan 
kesalahan[1]. 

 
Gambar 2.2 Bagian-bagian Mesin CNC Secara Umum 
 
2.1.2  Prinsip Kerja 

Benda kerja yang akan dipahat, dipasang pada meja kerja. 
Kemudian, program G-code yang berasal dari komputer atau media 
pemrograman lainnya dijalankan. Rangkaian elektrik mesin akan 
menggerakkan motor-motor selama proses feeding berlangsung. Vice 
akan bergerak untuk mengeratkan benda kerja dan motor spindle akan 
bergerak untuk mengambil posisi awal pada koordinat tertentu sebelum 
melakukan proses pengeboran. Motor spindle bergerak selama proses 
feeding dan motor penggerak sumbu akan bergerak sesuai dengan 
koordinat yang diberikan pada program G-code. Motor spindle akan 
terus bergerak membentuk pola pada benda kerja sesuai dengan yang 
diinginkan sampai proses selesai. 

Untuk mesin CNC yang digerakkan secara manual, sumbu-
sumbu tersebut dapat digerakkan dengan tombol-tombol atau sejenisnya 
dan pengaturannya disesuaikan dengan keinginan operator. 

Pada suatu mesin CNC milling, umumnya terdapat 3 buah sumbu 
koordinat yaitu sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X dan Y berfungsi untuk 
membentuk pola secara horizontal, sedangkan sumbu Z digunakan 

kecepatan yang dihasilkan ketika melakukan proses pemahatan, 
komponen ini berupa tachometer yang dipasang di ujung poros motor. tachometer yang dipasang di ujung poros motor. tachometer
DC tachometer pada dasarnya adalah sebuah generator kecil yang 
menghasilkan tegangan keluaran sebanding dengan kecepatan. 
Tegangan yang dihasilkan dibandingkan dengan tegangan perintah 
sesuai dengan kecepatan yang diinginkan. Perbedaan tegangan 
kemudian digunakan untuk menjalankan motor untuk menghilangkan 
kesalahan[1].

Gambar 2.2 Bagian-bagian Mesin CNC Secara Umum 

2.1.2  Prinsip Kerja 
Benda kerja yang akan dipahat, dipasang pada meja kerja. 

Kemudian, program G-code yang berasal dari komputer atau media 
pemrograman lainnya dijalankan. Rangkaian elektrik mesin akan 
menggerakkan motor-motor selama proses feeding berlangsung. feeding berlangsung. feeding Vice 
akan bergerak untuk mengeratkan benda kerja dan motor spindle akan 
bergerak untuk mengambil posisi awal pada koordinat tertentu sebelum 
melakukan proses pengeboran. Motor spindle bergerak selama proses 
feeding dan motor penggerak sumbu akan bergerak sesuai dengan feeding dan motor penggerak sumbu akan bergerak sesuai dengan feeding
koordinat yang diberikan pada program G-code. Motor spindle akan 
terus bergerak membentuk pola pada benda kerja sesuai dengan yang 
diinginkan sampai proses selesai. 

Untuk mesin CNC yang digerakkan secara manual, sumbu-
sumbu tersebut dapat digerakkan dengan tombol-tombol atau sejenisnya 
dan pengaturannya disesuaikan dengan keinginan operator. 

Pada suatu mesin CNC milling, umumnya terdapat 3 buah sumbu 
koordinat yaitu sumbu X, Y, dan Z. Sumbu X dan Y berfungsi untuk 
membentuk pola secara horizontal, sedangkan sumbu Z digunakan 
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untuk membentuk pola secara vertical atau melakukan proses 
pengeboran[5]. 
 
2.1.3  Motor DC Magnet Permanen[2] 

Motor DC menjadi salah satu bagian yang penting dalam mesin 
CNC milling. Pada mesin CNC yang digunakan dalam penelitian ini, 
motor DC digunakan untuk menggerakkan spindle, vice, dan sumbu 
koordinat X, Y, dan Z. Motor DC adalah mesin listrik yang mengubah 
energi listrk arus searah menjadi energi mekanik. Salah satu jenis motor 
DC yaitu motor DC magnet permanen, dimana medan magnet 
dihasilkan oleh magnet permanen dan menghasilkan fluks konstan. 
 
2.1.3.1  Prinsip Kerja 

Motor DC magnet permanen terdiri dari magnet permanen, 
kumparan jangkar, dan sikat (brush). Motor DC memiliki dua prinsip 
dasar yang melatarbelakangi prinsip kerja motor DC. Medan magnet 
menghasilkan magnet permanen yang memiliki nilai konstan, 
sedangkan komutator dan sikat berfungsi menyalurkan alur listrik dari 
sumber diluar motor  ke dalam kumparan jangkar. Bagian-bagian motor 
DC ditunjukkan seperti pada Gambar 2.3 

 
Gambar 2.3 Bagian-bagian Motor DC 
 

Medan pada kumparan stator menghasilkan fluks (Φ) dari kutub 
utara (U) ke kutub selatan (S). Sikat arang menyentuh terminal 
kumparan rotor. Bila sikat arang dihubungkan pada satu sumber arus 
searah dengan tegangan V, maka arus I masuk ke terminal kumparan 
rotor di bawah kutub U dan keluar dari terminal di bawah kutub S. 
Dengan adanya fluks stator dan arus rotor, motor akan menghasilkan 
satu gaya F yang bekerja pada kumparan. Gaya ini dikenal dengan gaya 
Lorentz. Arah F yang ditunjukkan pada Gambar 2.3 menghasilkan torsi 

pengeboran[5]

2.1.3  Motor DC Magnet Permanen[2] 
Motor DC menjadi salah satu bagian yang penting dalam mesin 

CNC milling. Pada mesin CNC yang digunakan dalam penelitian ini, 
motor DC digunakan untuk menggerakkan spindle, vice, dan sumbu 
koordinat X, Y, dan Z. Motor DC adalah mesin listrik yang mengubah 
energi listrk arus searah menjadi energi mekanik. Salah satu jenis motor 
DC yaitu motor DC magnet permanen, dimana medan magnet 
dihasilkan oleh magnet permanen dan menghasilkan fluks konstan. 

2.1.3.1  Prinsip Kerja 
Motor DC magnet permanen terdiri dari magnet permanen, 

kumparan jangkar, dan sikat (brush). Motor DC memiliki dua prinsip 
dasar yang melatarbelakangi prinsip kerja motor DC. Medan magnet
menghasilkan magnet permanen yang memiliki nilai konstan, 
sedangkan komutator dan sikat berfungsi menyalurkan alur listrik dari 
sumber diluar motor  ke dalam kumparan jangkar. Bagian-bagian motor 
DC ditunjukkan seperti pada Gambar 2.3 

Gambar 2.3 Bagian-bagian Motor DC 

Medan pada kumparan stator menghasilkan fluks (Φ) dari kutub 
utara (U) ke kutub selatan (U) ke kutub selatan (U S). Sikat arang menyentuh terminal S). Sikat arang menyentuh terminal S
kumparan rotor. Bila sikat arang dihubungkan pada satu sumber arus 
searah dengan tegangan V, maka arus V, maka arus V I masuk ke terminal kumparan I masuk ke terminal kumparan I
rotor di bawah kutub U dan keluar dari terminal di bawah kutub U dan keluar dari terminal di bawah kutub U S. 
Dengan adanya fluks stator dan arus rotor, motor akan menghasilkan 

F yang bekerja pada kumparan. Gaya ini dikenal dengan gaya F yang bekerja pada kumparan. Gaya ini dikenal dengan gaya F
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yang memutar rotor ke arah yang berlawanan dengan jarum jam. 
Kumparan yang membawa arus bergerak menjauhi sikat arang dan 
dilepas ke sumber luar. Kumparan berikutnya bergerak di bawah sikat 
arang dan membawa arus I. Dengan demikian, gaya F terus menerus 
diproduksi sehingga rotor berputar secara kontinyu. 
 
2.1.3.2  Model Matematika Motor DC  

Motor DC diilustrasikan dalam bentuk rangkaian listrik seperti 
Gambar 2.4 dimana input motor berupa tegangan suplai jangkar (ea(t)) 
dan output adalah posisi rotasi (θ) atau kecepatan putar (ω). 

 
Gambar 2.4. Rangkaian Listrik Motor DC 

 
 Persamaan differensial pada rangkaian kumparan jangkar : 

𝑒𝑎(𝑡) − 𝑒𝑚(𝑡) = 𝐿𝑚.
𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑚. 𝑖𝑎(𝑡)    (2.1) 

Transformasi Laplace dari persamaan (2.1) : 
𝐸𝑎(𝑠) − 𝐸𝑚(𝑠) = 𝐿𝑚. 𝑠 + 𝑅𝑚)𝐼(𝑠) 
𝐼(𝑠) =

1

𝐿𝑚.𝑠+𝑅𝑚
(𝐸𝑎(𝑠) − 𝐸𝑚(𝑠)) (2.2)

 
 Persamaan beban 

Torsi yang dihasilkan motor : sebanding dengan fluksi (𝜙) dan 
sebanding dengan arus jangkar (ia). Medan magnetik yang 
dihasilkan oleh penguat medan yang berbanding lurus dengan arus 
medan  
𝐵 =

𝜇𝑓.𝑛𝑓.𝑖𝑓(𝑡)

2𝜋.𝐼𝑓
= 𝐾𝐵𝑖𝑓(𝑡) , KB = konstanta medan magnetik 

Sehingga torsi T dapat ditulis sebagai berikut : 
𝑇 = 𝐾𝐵𝑖𝑓(𝑡)𝑖𝑎(𝑡)𝑙𝑎𝑟𝑎𝑛𝑎 = 𝐾𝑇𝑀𝑖𝑓(𝑡)𝑖𝑎(𝑡), KTM = konstanta torsi 
motor 

Kumparan yang membawa arus bergerak menjauhi sikat arang dan 
dilepas ke sumber luar. Kumparan berikutnya bergerak di bawah sikat 
arang dan membawa arus I. Dengan demikian, gaya I. Dengan demikian, gaya I F terus menerus F terus menerus F
diproduksi sehingga rotor berputar secara kontinyu. 

2.1.3.2  Model Matematika Motor DC
Motor DC diilustrasikan dalam bentuk rangkaian listrik seperti 

Gambar 2.4 dimana input motor berupa tegangan suplai jangkar (ea(t)) 
dan output adalah posisi rotasi (θ) atau kecepatan putar (ω).

Gambar 2.4. Rangkaian Listrik Motor DC

 Persamaan differensial pada rangkaian kumparan jangkar : 
𝑒𝑎(𝑡) − 𝑒𝑚(𝑡) = 𝐿𝑚.

𝑑𝑖𝑎(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝑅𝑚. 𝑖𝑎(𝑡)    (2.1)

Transformasi Laplace dari persamaan (2.1) :
𝐸𝑎(𝑠) − 𝐸𝑚𝐸𝑚𝐸 (𝑠) = 𝐿𝑚. 𝑠 + 𝑅𝑚)𝐼(𝑠)

𝐼(𝑠) =
1

𝐿𝑚.𝑠+𝑅𝑚
(𝐸𝑎(𝑠) − 𝐸𝑚− 𝐸𝑚− 𝐸 (𝑠)) (2.2)

 Persamaan beban 
Torsi yang dihasilkan motor : sebanding dengan fluksi (𝜙) dan 
sebanding dengan arus jangkar (ia). Medan magnetik yang 
dihasilkan oleh penguat medan yang berbanding lurus dengan arus 
medan  
𝐵 =

𝜇𝑓.𝑛𝑓.𝑖𝑓(𝑡)

2𝜋.𝐼𝑓
= 𝐾𝐵= 𝐾𝐵= 𝐾 𝑖𝑓𝑖𝑓𝑖 (𝑡) , KB = konstanta medan magnetik 

Sehingga torsi T dapat ditulis sebagai berikut : 
𝑇 = 𝐾𝐵𝑇 = 𝐾𝐵𝑇 = 𝐾 𝑖𝑓𝑖𝑓𝑖 (𝑡)𝑖𝑎(𝑡)𝑙𝑎𝑟𝑎𝑟𝑎𝑟 𝑛𝑎 = 𝐾𝑇𝑀= 𝐾𝑇𝑀= 𝐾 𝑖𝑓𝑖𝑓𝑖 (𝑡)𝑖𝑎(𝑡), KTM = konstanta torsi 
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Karena arus medan if konstan maka : 
𝑇 =  𝐾𝑇𝑀𝑖𝑎(𝑡)     (2.3) 
Transformasi Laplace persamaan (2.3) : 
𝑇(𝑠) =  𝐾𝑇𝑀𝐼𝑎(𝑠)     (2.4) 
 

 Torsi yang dihasilkan motor bekerja terhadap inersia dan gesekan 
viskos : 

𝑇 = 𝐽
𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝐵

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
 

atau 
𝑇 = 𝐽

𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐵𝜔(𝑡)     (2.5) 

Transformasi Laplace dari persamaan (2.5) : 
𝑇(𝑠) = 𝐽𝑠2𝛺(𝑠) + 𝐵𝑠 𝛺(𝑠) 
𝛺(𝑠) =

1

𝐽𝑠+𝐵
𝑇(𝑠)       (2.6) 

 
 Tegangan GGL motor DC 

Besarnya tegangan gaya gerak listrik : berbanding lurus dengan hasil 
kali arus medan dan kecepatan sudut motor, yaitu : 
𝑒𝑚(𝑡) = 𝐾. 𝑖𝑓(𝑡).

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
 ,  K = konstanta 

Karena arus medan konstan maka, 
𝑒𝑚(𝑡) = 𝐾𝑔.

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
, Kg = konstanta gaya gerak listrik balik 

atau 
𝑒𝑚(𝑡) = 𝐾𝑔. 𝜔(𝑡)     (2.7) 
Transformasi laplace persamaan (2.7): 
 𝑒𝑚(𝑠) = 𝐾𝑔. 𝛺(𝑠)     (2.8) 
 

Dari hasil persamaan (2.2), (2.4), (2.6), dan (2.8) didapatkan diagram 
blok dari motor DC, sebagai berikut : 

 
 
2.2  Identifikasi Sistem[3] 

Model matematika sistem diperlukan untuk menggambarkan 
hubungan antara masukan dan keluaran sistem. Salah satu cara untuk 
mendapatkan model matematika sistem adalah dengan metode 

𝑇𝑀 𝑎(𝑡) (2.3)
Transformasi Laplace persamaan (2.3) :
𝑇(𝑠) =  𝐾𝑇𝑀𝑇(𝑠) =  𝐾𝑇𝑀𝑇(𝑠) =  𝐾 𝐼𝑎(𝑠)    (2.4)

 Torsi yang dihasilkan motor bekerja terhadap inersia dan gesekan 
viskos : 

𝑇 = 𝐽
𝑑2𝜃(𝑡)

𝑑𝑡2
+ 𝐵

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
atau 
𝑇 = 𝐽

𝑑𝜔(𝑡)

𝑑𝑡
+ 𝐵𝜔(𝑡)    (2.5)

Transformasi Laplace dari persamaan (2.5) :
𝑇(𝑠) = 𝐽𝑠2𝛺(𝑠) + 𝐵𝑠 𝛺(𝑠)

𝛺(𝑠) =
1

𝐽𝑠+𝐵
𝑇(𝑠)      (2.6)

 Tegangan GGL motor DC 
Besarnya tegangan gaya gerak listrik : berbanding lurus dengan hasil 
kali arus medan dan kecepatan sudut motor, yaitu : 
𝑒𝑚(𝑡) = 𝐾. 𝑖𝑓= 𝐾. 𝑖𝑓= 𝐾. 𝑖 (𝑡).

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
 , K = konstanta

Karena arus medan konstan maka, 
𝑒𝑚(𝑡) = 𝐾𝑔= 𝐾𝑔= 𝐾 .

𝑑𝜃(𝑡)

𝑑𝑡
, Kg = konstanta gaya gerak listrik balik

atau 
𝑒𝑚(𝑡) = 𝐾𝑔= 𝐾𝑔= 𝐾 . 𝜔(𝑡)     (2.7)
Transformasi laplace persamaan (2.7):
𝑒𝑚(𝑠) = 𝐾𝑔= 𝐾𝑔= 𝐾 . 𝛺(𝑠)    (2.8)

Dari hasil persamaan (2.2), (2.4), (2.6), dan (2.8) didapatkan diagram 
blok dari motor DC, sebagai berikut :

2.2  Identifikasi Sistem[3] 
Model matematika sistem diperlukan untuk menggambarkan 

hubungan antara masukan dan keluaran sistem. Salah satu cara untuk 
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identifikasi. Metode identifikasi adalah suatu metode yang 
menggunakan hubungan data masukan dan keluaran yang selanjutnya 
dilakukan pengujian dan analisis dengan model pendekatan, sehingga 
dapat ditentukan nilai parameter secara analitis. Untuk mendapatkan 
respon sistem tersebut, dapat digunakan beberapa sinyal masukan, 
seperti sinyal step, ramp, impulse, dan sinusoidal. 

Terdapat 2 macam identifikasi sistem yaitu identifikasi dinamis 
dan identifikasi statis. Pada identifikasi statis, sinyal yang diberikan 
berupa sinyal step yang konstan sampai mencapai keadaan steady state. 
Pada identifikasi dinamis, sinyal yang digunakan sebagai masukan 
merupakan sinyal acak, sehingga menghasilkan nilai keluaran yang acak 
pula. 
 
2.2.1  Identifikasi Statis 

Suatu sistem disebut orde satu atau pendekatan orde satu apabila 
dilihat secara grafis memiliki bentuk respon seperti Gambar 2.5. 

 
Gambar 2.5. Karakteristik Respon Orde Satu 
 

Karakteristik respon sistem orde satu dilihat berdasarkan respon 
sistem ketika sistem diberi masukan sinyal step. Karakteristik sistem 
orde satu dibedakan menjadi karakteristik respon transien dan 
karakteristik respon keadaan tunak atau steady state. Model matematika 
sistem orde satu dirumuskan dengan: 

 
𝐺 =

𝐾

𝜏𝑠+1
      (2.9) 

 

menggunakan hubungan data masukan dan keluaran yang selanjutnya 
dilakukan pengujian dan analisis dengan model pendekatan, sehingga 
dapat ditentukan nilai parameter secara analitis. Untuk mendapatkan 
respon sistem tersebut, dapat digunakan beberapa sinyal masukan, 
seperti sinyal step, ramp, impulse, dan sinusoidal. 

Terdapat 2 macam identifikasi sistem yaitu identifikasi dinamis 
dan identifikasi statis. Pada identifikasi statis, sinyal yang diberikan 
berupa sinyal step yang konstan sampai mencapai keadaan steady state. 
Pada identifikasi dinamis, sinyal yang digunakan sebagai masukan 
merupakan sinyal acak, sehingga menghasilkan nilai keluaran yang acak 
pula. 

2.2.1  Identifikasi Statis 
Suatu sistem disebut orde satu atau pendekatan orde satu apabila 

dilihat secara grafis memiliki bentuk respon seperti Gambar 2.5. 

Gambar 2.5. Karakteristik Respon Orde Satu

Karakteristik respon sistem orde satu dilihat berdasarkan respon 
sistem ketika sistem diberi masukan sinyal step. Karakteristik sistem 
orde satu dibedakan menjadi karakteristik respon transien dan 
karakteristik respon keadaan tunak atau steady state. Model matematika 
sistem orde satu dirumuskan dengan: 

𝐺 =
𝐾

𝜏𝑠+1
      (2.9)
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Berdasarkan Persamaan 2.1, terdapat 2 parameter yaitu 
𝐾 yang menyatakan gain overall dan 𝜏 yang menyatakan time constant 
(konstanta waktu). Nilai 𝐾 merupakan hasil perhitungan dari persamaan 
2.10 : 
 

𝐾 =
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
        (2.10) 

 
Dengan 𝑌𝑠𝑠 adalah keluaran saat steady state dan 𝑋𝑠𝑠 adalah masukan 
saat steady state. 

Terdapat 2 macam karakteristik respon pada orde satu yaitu 
karakteristik respon transien dan stedy state. Karakteristik respom 
transien pada orde satu terdiri dari : 
1. Spesifikasi Teoritis 

Time constant atau konstanta waktu (𝜏) adalah waktu yang 
dibutuhkan respon mulai t = 0 sampai respon mencapai 63,2% dari 
respon steady state. Konstanta waktu menyatakan kecepatan respon 
sistem. Konstanta waktu yang lebih kecil akan mempercepat respon 
sistem.  

 
2. Spesifikasi Praktis 

a. Settling time atau waktu tunak (ts) adalah ukuran waktu yang 
menyatakan bahwa respon sistem telah masuk pada daerah 
steady state. Jika dihubungkan dengan konstanta waktu 𝜏, 
maka ts dapat dirumuskan dengan: 

𝑡𝑠(±5%) ≈ 3𝜏     (2.11) 
𝑡𝑠(±2%) ≈ 4𝜏     (2.12) 
𝑡𝑠(±0,5%) ≈ 5𝜏     (2.13) 

b. Rise time atau waktu naik (tr), adalah ukuran waktu yang 
menyatakan bahwa respon sistem telah naik 5% ke 95% atau 
10% ke 90% dari nilai respon steady state. 

𝑡𝑟(5% − 95%) = 𝜏 ln 19    (2.14) 
𝑡𝑟(10% − 90%) = 𝜏 ln 9    (2.15) 

c. Delay time atau waktu tunda (td), adalah waktu yang 
dibutuhkan respon mulai t = 0 sampai respon mencapai 50% 
dari nilai steady state. Waktu tunda menyatakan besarnya 
faktor keterlambatan respon akibat proses sampling. 

𝑡𝑑 = 𝜏 ln 2     (2.16) 
 

yang menyatakan gain overall yang menyatakan 
(konstanta waktu). Nilai 𝐾 merupakan hasil perhitungan dari persamaan 
2.10 :

𝐾 =
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
        (        (2.10)

Dengan 𝑌𝑠𝑠 adalah keluaran saat steady state dan 𝑋𝑠𝑠 adalah masukan 
saat steady state. 

Terdapat 2 macam karakteristik respon pada orde satu yaitu 
karakteristik respon transien dan stedy state. Karakteristik respom 
transien pada orde satu terdiri dari : 
1. Spesifikasi Teoritis 

Time constant atau konstanta waktu (Time constant atau konstanta waktu (Time constant 𝜏) adalah waktu yang 
dibutuhkan respon mulai t = 0 sampai respon mencapai 63,2% dari 
respon steady state. Konstanta waktu menyatakan kecepatan respon 
sistem. Konstanta waktu yang lebih kecil akan mempercepat respon 
sistem.  

2. Spesifikasi Praktis 
a. Settling time atau waktu tunak (ts) adalah ukuran waktu yang 

menyatakan bahwa respon sistem telah masuk pada daerah 
steady state. Jika dihubungkan dengan konstanta waktu 𝜏, 
maka ts dapat dirumuskan dengan: 

𝑡𝑠(±5%) ≈ 3𝜏     (2.11)
𝑡𝑠(±2%) ≈ 4𝜏     (2.12)
𝑡𝑠(±0,5%) ≈ 5𝜏     (2.13)

b. Rise time atau waktu naik (tr), adalah ukuran waktu yang 
menyatakan bahwa respon sistem telah naik 5% ke 95% atau 
10% ke 90% dari nilai respon steady state.

𝑡𝑟(5% − 95%) = 𝜏 ln 19    (2.14)
𝑡𝑟(10% − 90%) = 𝜏 ln 9    (2.15)

c. Delay time atau waktu tunda (td), adalah waktu yang 
dibutuhkan respon mulai t = 0 sampai respon mencapai 50% 
dari nilai steady state. Waktu tunda menyatakan besarnya 
faktor keterlambatan respon akibat proses sampling. 

𝑡𝑑 = 𝜏 ln 2     (2.16)
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Karakteristik respon steady state sistem orde satu diukur berdasarkan 
kesalahan pada keadaan tunak atau error steady state (ess), yaitu : 
𝑒𝑠𝑠 = 𝑌𝑠𝑠 − 𝑋𝑠𝑠       (2.17) 
 
2.2.2  Metode Identifikasi Sistem Tanpa Osilasi[4] 

Identifikasi sistem tanpa osilasi dengan masukan respon step 
dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pada subbab ini dijelaskan 6 
metode, antara lain: 
1. Metode Viteckova Orde 1 
2. Metode Viteckova Orde 2 
3. Metode Latzel 
4. Metode Harriot 
5. Metode Smith 
6. Metode Sundaresan & Krishnaswamy 
 

Untuk semua metode, terdapat gain overall yaitu K. Dimana K 
adalah hasil perhitungan keluaran steady state dibagi dengan masukan 
steady state yang dirumuskan sebagai berikut : 

 
𝐾 =

𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
        (2.18) 

 
dengan 𝑌𝑠𝑠 adalah keluaran saat steady state dan 𝑋𝑠𝑠adalah masukan 
saat steady state. 

 
2.2.2.1 Metode Viteckova Orde 1 

Metode ini didekati dengan pendekatan orde 1 dengan 
kemungkinan adanya time delay (penundaan waktu). Fungsi alih untuk 
metode viteckova orde 1 diberikan pada persamaan 2.20: 

 
𝐺𝑣1(𝑠) =

𝐾

𝜏𝑣1𝑠+1
𝑒−𝑇𝑑𝑉1𝑠      (2.20) 

  
Dimana TdV1 adalah time delay: 
𝑇𝑑𝑉1 = 1,498𝑡33 − 0,498𝑡70     (2.21) 
  
dan 𝜏𝑣1adalah konstanta waktu : 
𝜏𝑉1 = 1,245(𝑡70 − 𝑡33)      (2.22) 
 

kesalahan pada keadaan tunak atau error steady state (e ), yaitu : 
𝑒𝑠𝑠 = 𝑌𝑠𝑠= 𝑌𝑠𝑠= 𝑌 − 𝑋𝑠𝑠− 𝑋𝑠𝑠− 𝑋        (2.17)

2.2.2  Metode Identifikasi Sistem Tanpa Osilasi[4] 
Identifikasi sistem tanpa osilasi dengan masukan respon step 

dapat dilakukan dengan beberapa metode. Pada subbab ini dijelaskan 6 
metode, antara lain: 
1. Metode Viteckova Orde 1 
2. Metode Viteckova Orde 2 
3. Metode Latzel 
4. Metode Harriot 
5. Metode Smith 
6. Metode Sundaresan & Krishnaswamy 

Untuk semua metode, terdapat gain overall yaitu gain overall yaitu gain overall K. Dimana K 
adalah hasil perhitungan keluaran steady state dibagi dengan masukan 
steady state yang dirumuskan sebagai berikut : 

𝐾 =
𝑌𝑠𝑠𝑌𝑠𝑠𝑌

𝑋𝑠𝑠𝑋𝑠𝑠𝑋
        (2.18)

dengan 𝑌𝑠𝑠𝑌𝑠𝑠𝑌  adalah keluaran saat steady state dan 𝑋𝑠𝑠𝑋𝑠𝑠𝑋 adalah masukan 
saat steady state. 

2.2.2.1 Metode Viteckova Orde 1 
Metode ini didekati dengan pendekatan orde 1 dengan 

kemungkinan adanya time delay (penundaan waktu). Fungsi alih untuk 
metode viteckova orde 1 diberikan pada persamaan 2.20:

𝐺𝑣1(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑣1𝑠+1
𝑒−𝑇𝑑𝑉1𝑠      (2.20)

  
Dimana TdV1TdV1T  adalah time delay: 
𝑇𝑑𝑉𝑇𝑑𝑉𝑇 1 = 1,498𝑡33 − 0,498𝑡70     (2.21)
  
dan 𝜏𝑣1adalah konstanta waktu : 
𝜏𝑉1 = 1,245(𝑡70 − 𝑡33)      (2.22)
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dengan t33 dan t70 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 33% 
dan 70% dari keluaran steady state (Yss). Jika TdV1 bernilai kurang dari 0 
atau negatif, maka sistem dianggap tidak memiliki time delay. 
 
2.2.2.2 Metode Viteckova Orde 2 

Metode ini didekati dengan pendekatan orde 2 dengan 
kemungkinan adanya time delay. Fungsi alih untuk metode viteckova 
orde 2 diberikan pada persamaan 2.14 : 

 
𝐺𝑉2(𝑠) =

𝐾

(𝜏𝑉2𝑠+1)2 𝑒−𝑇𝑑𝑉1𝑠     (2.23) 
 
Dimana TdV2 adalah time delay: 
𝑇𝑑𝑉2 = 1,937𝑡33 − 0,937𝑡70     (2.24) 
  
dan 𝜏𝑉2adalah konstanta waktu : 
𝜏𝑉2 = 0,794(𝑡70 − 𝑡33)      (2.25) 
 
dengan t33 dan t70 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 33% 
dan 70% dari keluaran steady state (Yss). Jika TdV2 bernilai kurang dari 0 
atau negatif, maka sistem dianggap tidak memiliki time delay. 

 
2.2.2.3 Metode Latzel 

Metode Latzel didekati dengan pendekatan fungsi alih yang 
dberikan pada persamaan 2.17 : 

 
𝐺𝐿(𝑠) =

𝐾

(𝜏𝐿𝑠+1)𝑛       (2.26) 
 
dan 𝜏𝐿adalah konstanta waktu : 
𝜏𝐿 = 𝛼10𝑡10+𝛼50𝑡50 + 𝛼90𝑡90     (2.27) 
dengan t10, t50, dan  t90 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 
10%, 50%, dan 90% dari keluaran steady state (Yss). 
Untuk mendapatkan 𝛼10, 𝛼50, dan 𝛼90 terlebih dahulu dicari nilai 
parameter 𝜇 yang dirumuskan dengan : 
 
𝜇 =

𝑡10

𝑡90
        (2.28) 

Setelah diperoleh parameter 𝜇, dapat diperoleh parameter 𝜇𝑎 dengan 
melakukan pendekatan nilai 𝜇 terhadap nilai 𝜇𝑎. Nilai parameter 𝜇𝑎 

steady state ( ). Jika  bernilai kurang dari 0 
atau negatif, maka sistem dianggap tidak memiliki time delay.

2.2.2.2 Metode Viteckova Orde 2 
Metode ini didekati dengan pendekatan orde 2 dengan 

kemungkinan adanya time delay. Fungsi alih untuk metode viteckova 
orde 2 diberikan pada persamaan 2.14 : 

𝐺𝑉2(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝑉2𝑠+1)2 𝑒−𝑇𝑑𝑉1𝑠     (2.23)

Dimana TdV2TdV2T  adalah time delay: 
𝑇𝑑𝑉𝑇𝑑𝑉𝑇 2 = 1,937𝑡33 − 0,937𝑡70     (2.24)
  
dan 𝜏𝑉2adalah konstanta waktu : 
𝜏𝑉2 = 0,794(𝑡70 − 𝑡33)      (2.25)

dengan t33t33t  dan t70 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 33% 
dan 70% dari keluaran steady state (YssYssY ). Jika TdV2TdV2T  bernilai kurang dari 0 
atau negatif, maka sistem dianggap tidak memiliki time delay. 

2.2.2.3 Metode Latzel 
Metode Latzel didekati dengan pendekatan fungsi alih yang 

dberikan pada persamaan 2.17 : 

𝐺𝐿(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝐿𝑠+1)𝑛       (2.26)

dan 𝜏𝐿adalah konstanta waktu : 
𝜏𝐿 = 𝛼10𝑡10+𝛼50𝑡50 + 𝛼90𝑡90     (2.27)
dengan t10, t10, t10 50, 50, 50 dan  t90 t90 t  adalah waktu saat respon berada pada kondisi 
10%, 50%, dan 90% dari keluaran steady state (Ysssteady state (Ysssteady state (Y ).ss).ss
Untuk mendapatkan 𝛼10, 𝛼50, dan 𝛼90 terlebih dahulu dicari nilai 
parameter 𝜇 yang dirumuskan dengan : 

𝜇 =
𝑡10

𝑡90
        (2.28)

Setelah diperoleh parameter 𝜇, dapat diperoleh parameter 𝜇  dengan 
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ditunjukkan pada Tabel 2.1. Dari nilai 𝜇𝑎 yang ada pada tabel, diperoleh 
orde n, dan parameter 𝛼10, 𝛼50, dan 𝛼90. 
 
Tabel 2.1 Parameter Untuk Metode Latzel 

Setelah diperoleh parameter n, 𝛼10, 𝛼50, dan 𝛼90, parameter 𝜏𝐿 dapat 
dihitung dan subtitusikan hasilnya pada persamaan.  
 
2.2.2.4 Metode Harriot 

Metode ini didekati denan pendekatan orde 2 dengan 
kemungkinan adanya time delay. Fungsi alih untuk metode harriot 
diberikan pada persamaan 2.20 : 

 
𝐺𝐻(𝑠) =

𝐾

(𝜏𝐻1𝑠+1)(𝜏𝐻2𝑠+1)
𝑒−𝑇𝑑𝐻𝑠     (2.29) 

 
dimana 𝜏𝐻1dan 𝜏𝐻2 adalah parameter yang dihitung dari pembacaan 
kurva harriot. Gambar 2. Menunjukkan kurva harriot. 

 
Gambar 2.6 Kurva Harriott Untuk Parameter 𝜏𝐻1dan 𝜏𝐻2 

n, dan parameter 10, 50, 90

Tabel 2.1 Parameter Untuk Metode Latzel 

Setelah diperoleh parameter n, 𝛼10, 𝛼50, dan 𝛼90, parameter 𝜏𝐿 dapat 
dihitung dan subtitusikan hasilnya pada persamaan.  

2.2.2.4 Metode Harriot 
Metode ini didekati denan pendekatan orde 2 dengan 

kemungkinan adanya time delay. Fungsi alih untuk metode harriot 
diberikan pada persamaan 2.20 : 

𝐺𝐻(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝐻1𝑠+1)(𝜏𝐻2𝑠+1)
𝑒−𝑇𝑑𝐻𝑠     (2.29)

dimana 𝜏𝐻1dan 𝜏𝐻2 adalah parameter yang dihitung dari pembacaan 
kurva harriot. Gambar 2. Menunjukkan kurva harriot.
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Untuk mendapatkan parameter 𝜏𝐻1, 𝜏𝐻2 dan TdH dapat dilakukan 
prosedur sebagai berikut: 
1. Mencari jumlah 𝜏𝐻1dan 𝜏𝐻2 

𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2 =
𝑡73

1,3
      (2.30) 

dengan t73 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 73% dari 
keluaran steady state(Yss). 

 
2. Mencari parameter t1 dan Y1 

Parameter t1 dibutuhkan untuk mendapatkan parameter Y1, dimana 
t1 dan Y1 diperoleh dari respon sistem yang diidentifikasi. 
Perhitungan untuk mendapatkan parameter t1, dirumuskan sebagai 
berikut : 
𝑡1 =

𝜏𝐻1+𝜏𝐻2

2
       (2.31) 

 
3. Mencari parameter pada Kurva Harriott 

Parameter yang diberikan pada kurva harriott adalah parameter 
yang ada pada sumbu X dan Y. Parameter sumbu Y pada kurva 
harriott diberikan dengan : 
𝑦1

𝑦∞
[]𝑎𝑡𝑎𝑢

𝑌1

𝑌𝑠𝑠
       (2.32) 

 
Setelah diperoleh parameter 𝑦1/𝑦∞[] sebagai koordinat sumbu Y, 
dapat ditarik garis untuk mendapatkan parameter 𝜏𝐻1

(𝜏𝐻1+𝜏𝐻2)
[] 

dimana parameter tersebut adalah koordinat sumbu X. 
 

4. Mencari parameter 𝜏𝐻1 
Diasumsikan nilai parameter 𝜏𝐻1

(𝜏𝐻1+𝜏𝐻2)
[] pada kurva harriott adalah 

x, kemudian subtitusikan persamaan : 
𝜏𝐻1

(𝜏𝐻1+𝜏𝐻2)
= 𝑥      (2.33) 

 
𝜏𝐻1

𝑡73/1,3
= 𝑥  𝜏𝐻1 = 𝑥.

𝑡73

1,3
      (2.34) 

5. Mencari parameter 𝜏𝐻2 
𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2 =

𝑡73

1,3
      (2.35) 

 

Untuk mendapatkan parameter 𝐻1, 𝐻2 dH dapat dilakukan dH dapat dilakukan dH
prosedur sebagai berikut: 
1. Mencari jumlah 𝜏𝐻1dan 𝜏𝐻2

𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2 =
𝑡73

1,3
      (2.30)

dengan t73 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 73% dari 
keluaran steady state(Ysssteady state(Ysssteady state(Y ).ss).ss

2. Mencari parameter t1 dan Y1
Parameter t1 dibutuhkan untuk mendapatkan parameter Y1, dimana 
t1 dan Y1 diperoleh dari respon sistem yang diidentifikasi. 
Perhitungan untuk mendapatkan parameter t1, dirumuskan sebagai 
berikut : 
𝑡1 =

𝜏𝐻1+𝜏𝐻2

2
       (2.31)

3. Mencari parameter pada Kurva Harriott 
Parameter yang diberikan pada kurva harriott adalah parameter 
yang ada pada sumbu X dan Y. Parameter sumbu Y pada kurva 
harriott diberikan dengan : 
𝑦1

𝑦∞
[]𝑎𝑡𝑎𝑢

𝑌1𝑌1𝑌

𝑌𝑠𝑠𝑌𝑠𝑠𝑌
       (2.32)

Setelah diperoleh parameter 𝑦1/𝑦∞/𝑦∞/𝑦 [] sebagai koordinat sumbu Y, 
dapat ditarik garis untuk mendapatkan parameter 𝜏𝐻1

(𝜏𝐻1+𝜏𝐻2)
[]

dimana parameter tersebut adalah koordinat sumbu X. 

4. Mencari parameter 𝜏𝐻1

Diasumsikan nilai parameter 𝜏𝐻1

(𝜏𝐻1+𝜏𝐻2)
[] pada kurva harriott adalah 

x, kemudian subtitusikan persamaan : 
𝜏𝐻1

(𝜏𝐻1+𝜏𝐻2)
= 𝑥      (2.33)

𝜏𝐻1

𝑡73/1,3
= 𝑥  𝜏𝐻1 = 𝑥.

𝑡73

1,3
      (2.34)

5. Mencari parameter 𝜏𝐻2

𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2 =
𝑡73      (2.35)
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(𝑥.
𝑡73

1,3
) + 𝜏𝐻2 =

𝑡73

1,3
      (2.36) 

 
𝜏𝐻2 =

𝑡73

1,3
. (𝑥.

𝑡73

1,3
)      (2.37) 

 
6. Mencari parameter TdH 

TdH adalah time delay yang dirumuskan sebagai berikut : 
𝑇𝑑𝐻 = 1,937𝑡33 − 0,937𝑡70     (2.38) 
 
dengan t33 dan t70 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 
33% dan 70% dari keluaran steady state (Yss). Jika TdV2 bernilai 
kurang dari 0 atau negative, maka sistem dianggap tidak memiliki 
time delay. 

 
Setelah diperoleh parameter 𝜏𝐻1, 𝜏𝐻2 dan TdH, subtitusikan 

hasilnya pada persamaan 2.29. 
 
2.2.2.5 Metode Smith 

Metode ini didekati dengan pendekatan orde 2 tanpa time delay. 
Fungsi alih untuk metode smith diberikan pada persamaan 2.30 : 

 
𝐺𝑆𝑀(𝑠) =

𝐾

(𝜏𝑆𝑀1𝑠+1)(𝜏𝑆𝑀2𝑠+1)
     (2.39) 

 
dimana 𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2 adalah parameter yang dihitung dari hasil 
pembacaan kurva smith 1 dan kurva smith 2. Gambar 2.7 menunjukkan 
gambar kedua kurva smith. 

Untuk mendapatkan parameter  𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2 dapat dilakukan 
prosedur sebagai berikut : 
1. Mendapatkan parameter 𝜏 pada kurva smith 1 

Parameter sumbu X pada kurva smith 1 dirumuskan dengan : 
 
𝑡20

𝑡60
[]       (2.40) 

 
dengan t20 dan t60 adalah waktu saat respon berada  pada kondisi 
20% dan 60% dari keluaran steady state (Yss). Setelah diperoleh 
nilai parameter 𝑡20 𝑡60⁄ , dapat ditarik garis sehingga diperoleh 

𝜏𝐻2 =
𝑡73

1,3
. (𝑥.

𝑡73

1,3
)      (2.37)

6. Mencari parameter TdHTdHT
TdHTdHT  adalah dH adalah dH time delay yang dirumuskan sebagai berikut : 
𝑇𝑑𝐻𝑇𝑑𝐻𝑇 = 1,937𝑡33 − 0,937𝑡70     (2.38)

dengan t33 dan t70 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 
33% dan 70% dari keluaran steady state (YssYssY ). Jika TdV2 bernilai 
kurang dari 0 atau negative, maka sistem dianggap tidak memiliki 
time delay. 

Setelah diperoleh parameter 𝜏𝐻1, 𝜏𝐻2 dan TdHTdHT ,dH,dH  subtitusikan 
hasilnya pada persamaan 2.29.

2.2.2.5 Metode Smith 
Metode ini didekati dengan pendekatan orde 2 tanpa time delay. 

Fungsi alih untuk metode smith diberikan pada persamaan 2.30 : 

𝐺𝑆𝑀𝐺𝑆𝑀𝐺 (𝑠) =
𝐾

(𝜏𝑆𝑀1𝑠+1)(𝜏𝑆𝑀2𝑠+1)
     (2.39)

dimana 𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 1 dan 𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 2 adalah parameter yang dihitung dari hasil 
pembacaan kurva smith 1 dan kurva smith 2. Gambar 2.7 menunjukkan 
gambar kedua kurva smith. 

Untuk mendapatkan parameter  𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 1 dan 𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 2 dapat dilakukan 
prosedur sebagai berikut : 
1. Mendapatkan parameter 𝜏 pada kurva smith 1 

Parameter sumbu X pada kurva smith 1 dirumuskan dengan : 

𝑡20

𝑡60
[]       (2.40)

dengan t20 dan t60 adalah waktu saat respon berada  pada kondisi 
20% dan 60% dari keluaran steady state (Ysssteady state (Ysssteady state (Y )ss)ss . Setelah diperoleh 
nilai parameter 𝑡20 𝑡60⁄ , dapat ditarik garis sehingga diperoleh 
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parameter 𝑡60 𝜏⁄ . Diasumsikan nilai parameter 𝑡60 𝜏⁄  pada kurva 
smith 1 adalah x, sehingga diperoleh nilai  : 
𝑡60

𝜏
= 𝑥  𝜏 =

𝑡60

𝑥
      (2.42) 

  
2. Mendapatkan parameter 𝜁 pada kurva smith 2 

Parameter sumbu X pada kurva smith 2 diluruskan seperti pada 
persamaan 2.43, kemudian dapat ditarik garis sehingga diperoleh 
parameter  𝜁. 

 
3. Mendapatkan parameter 𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2 

Setelah nilai parameter  𝜏 dan  𝜁 diperoleh, dapat diperoleh 
parameter 𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2 yang dirumuskan sebagai berikut : 
𝜏𝑆𝑀1 = 𝜏𝜁 + 𝜏√(𝜁2 − 1)     (2.43) 
𝜏𝑆𝑀2 = 𝜏𝜁 − 𝜏√(𝜁2 − 1)     (2.44) 

 
Gambar 2.7 Kurva Smith Untuk Parameter 𝜏 dan 𝜁 
 

Setelah diperoleh parameter  𝜏𝑆𝑀1 dan 𝜏𝑆𝑀2, subtitusikan hasilnya 
pada persamaan 2.39.  
 
2.2.2.6 Metode Sundaresan & Krisnawamy 

Metode ini didekati dengan pendekatan orde 1 dengan 
kemungkinan adanya time delay. Fungsi alih untuk metode sundaresan 
& krishnaswamy diberikan pada persamaan 2.45 : 

 
𝐺𝑆𝐾(𝑠) =

𝐾

𝜏𝑆𝐾𝑠+1
𝑒−𝑇𝑑𝑆𝐾𝑠      (2.45) 

 

smith 1 adalah x, sehingga diperoleh nilai  : 
𝑡60

𝜏
= 𝑥  𝜏 =

𝑡60

𝑥
      (2.42)

  
2. Mendapatkan parameter 𝜁Mendapatkan parameter 𝜁Mendapatkan parameter  pada kurva smith 2 

Parameter sumbu X pada kurva smith 2 diluruskan seperti pada ruskan seperti pada r
persamaan 2.43, kemudian dapat ditarik garis sehingga diperoleh 
parameter  𝜁.

3. Mendapatkan parameter 𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 1 dan 𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 2

Setelah nilai parameter  𝜏 dan  𝜁 diperoleh, dapat diperoleh 
parameter 𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 1 dan 𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 2 yang dirumuskan sebagai berikut : 
𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 1 = 𝜏𝜁 + 𝜏√(𝜁2 − 1)     (2.43)
𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 2 = 𝜏𝜁 − 𝜏√(𝜁2 − 1)     (2.44)

Gambar 2.7 Kurva Smith Untuk Parameter 𝜏 dan 𝜁

Setelah diperoleh parameter  𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 1 dan 𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 2, subtitusikan hasilnya 
pada persamaan 2.39. 

2.2.2.6 Metode Sundaresan & Krisnawamy 
Metode ini didekati dengan pendekatan orde 1 dengan 

kemungkinan adanya time delay. Fungsi alih untuk metode sundaresan 
& krishnaswamy diberikan pada persamaan 2.45 :

𝐺𝑆𝐾𝐺𝑆𝐾𝐺 (𝑠) =
𝐾

𝑒−𝑇𝑑𝑆𝐾𝑠      (2.45)
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dimana TdSK adalah time delay : 
𝑇𝑑𝑆𝐾 = 1,3𝑡35,3 − 0,29𝑡85,3     (2.46) 
 
dan  𝜏𝑆𝐾 adalah konstan waktu : 
𝜏𝑆𝐾 = 0,67(𝑡85,3 − 𝑡35,3)      (2.47) 

 
dengan t35,3 dan t85,3 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 
35,3% dan 85,3% dari keluaran steady state (Yss). Jika TdSK bernilai 
kurang dari 0 atau negatif, maka sistem dianggap tidak memiliki time 
delay. 

 
2.3 Integral Square Error (ISE)[5] 

Integral Square Error atau ISE digunakan untuk mengetahui 
kualitas sistem. Validasi ini diperlukan untuk mengetahui kualitas hasil 
pemodelan terhadap respon plant sebenarnya. Perhitungan untuk ISE 
dirumuskan pada Persamaan 2.38 : 

 
𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒(𝑡)2 𝑑𝑡

𝑡

0
      (2.48) 

 
dimana e adalah hasil pengurangan dari data hasil pemodelan dan data 
hasil pengukuran terhadap waktu. Nilai e tersebut kemudian 
dikuadratkan dan dijumlahkan sesuai dengan banyaknya data terhadap 
waktu. 

Hasil perhitungan ISE menunjukkan seberapa baik fungsi alih 
mempresentasikan respon hasil pengukuran. Semakin kecil nilai ISE, 
semakin baik fungsi alih yang dibuat.  

 
2.4 Logika Fuzzy [6] 

Konsep logika fuzzy berawal dari teori fuzzy set sebagai salah 
satu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak 
memiliki ketentuan yang pasti. Teori tersebut dikembangkan oleh Lotfi 
Zadeh pada tahun 1965 di University of California – Barkeley. Dalam 
jurnalnya, Zadeh memperkenalkan konsep teori himpunan baru yang 
dinamakan fuzzy set. Konsep logika fuzzy menggantikan konsep “benar-
salah” dari logika boolean menjadi derajat tingkat kebenaran. Teori 
fuzzy menyatakan keanggotaan suatu objek ke dalam fungsi derajat 
keanggotaan (membership function). Hal tersebut memungkinkan 
keanggotaan suatu objek dapat dinyatakan pada semua bilangan riil 

𝑑𝑆𝐾 = 1,3𝑡35,3 − 0, 85,3     (2. )

dan  𝜏𝑆𝐾𝜏𝑆𝐾𝜏  adalah konstan waktu : 
𝜏𝑆𝐾𝜏𝑆𝐾𝜏 = 0,67(𝑡85,3 − 𝑡35,3)      (2.47)

dengan t35,3t35,3t  dan t85,3 adalah waktu saat respon berada pada kondisi 
35,3% dan 85,3% dari keluaran steady state (YssYssY ). Jika TdSK bernilai dSK bernilai dSK
kurang dari 0 atau negatif, maka sistem dianggap tidak memiliki time 
delay. 

2.3 Integral Square Error (ISE)[5] Integral Square Error (ISE)[5] Integral Square Error
Integral Square Error atau ISE digunakan untuk mengetahui Integral Square Error atau ISE digunakan untuk mengetahui Integral Square Error

kualitas sistem. Validasi ini diperlukan untuk mengetahui kualitas hasil 
pemodelan terhadap respon plant sebenarnya. Perhitungan untuk ISE plant sebenarnya. Perhitungan untuk ISE plant
dirumuskan pada Persamaan 2.38 : 

𝐼𝑆𝐸 = ∫ 𝑒(𝑡)2 𝑑𝑡
𝑡

0
∫

0
∫       (2.48)

dimana e adalah hasil pengurangan dari data hasil pemodelan dan data 
hasil pengukuran terhadap waktu. Nilai e tersebut kemudian 
dikuadratkan dan dijumlahkan sesuai dengan banyaknya data terhadap 
waktu. 

Hasil perhitungan ISE menunjukkan seberapa baik fungsi alih 
mempresentasikan respon hasil pengukuran. Semakin kecil nilai ISE, 
semakin baik fungsi alih yang dibuat.  

2.4 Logika Fuzzy [6]
Konsep logika fuzzy berawal dari teori fuzzy set sebagai salah 

satu pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak 
memiliki ketentuan yang pasti. Teori tersebut dikembangkan oleh Lotfi 
Zadeh pada tahun 1965 di University of California – Barkeley. Dalam 
jurnalnya, Zadeh memperkenalkan konsep teori himpunan baru yang 
dinamakan fuzzy set. Konsep logika fuzzy menggantikan konsep “benar-
salah” dari logika boolean menjadi derajat tingkat kebenaran. Teori 
fuzzy menyatakan keanggotaan suatu objek ke dalam fungsi derajat 
keanggotaan (membership function). Hal tersebut memungkinkan 
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antara 0 sampai 1. Oleh karena itu, konsep fuzzy tersebut sesuai dengan 
pola pikir manusia yang cenderung menilai suatu objek secara samar. 

2.4.1  Himpunan Fuzzy (Fuzzy Set) 
Himpunan Fuzzy merupakan suatu himpunan yang 

beranggotakan sejumlah istilah dalam pengertian bahasa yang 
menyatakan level kualitatif dari semesta pembicaraan. Misalnya 
pengukuran kecepatan putaran motor dapat diterjemahkan ke dalam 
beberapa istilah bahasa yang menyatakan level kualitatif dari kecepatan 
putaran motor. Sehingga apabila semesta pembicaraan berupa kecepatan 
putaran motor, maka dapat dibuat suatu himpunan fuzzy yaitu “Sangat 
Lambat”, ”Lambat, ”Sedang”, ”Cepat”, ”Sangat Cepat”. 

 
2.4.2  Fungsi Keanggotaan (Membership function) 

Fungsi keanggotaan merupakan suatu fungsi yang didefinisikan 
untuk suatu anggota himpunan fuzzy yang menggambarkan derajat 
kebenaran suatu kejadian dalam semesta pembicaraan. Fungsi 
keanggotaan dinyatakan dalam tingkat keanggotaan dengan nilai antara 
0 s/d 1. Beberapa fungsi keanggotaan yang biasa digunakan untuk 
merepresentasikan nilai keanggotan dari suatu himpunan fuzzy 
diantaranya seperti Gambar 2.9 yang menunjukkan bentuk-bentuk dari 
fungsi keanggotaan tersebut. 

 

 
Gambar 2.8  Bentuk-Bentuk Membership Function  

 
Persamaan dari masing-masing membership function dapat 

dinyatakan  seperti Persamaan 2.39 - 2.42. 

pola pikir manusia yang cenderung menilai suatu objek secara samar. 

2.4.1  Himpunan Fuzzy (Fuzzy Set) Fuzzy Set) Fuzzy Set
Himpunan Fuzzy merupakan suatu himpunan yang 

beranggotakan sejumlah istilah dalam pengertian bahasa yang 
menyatakan level kualitatif dari semesta pembicaraan. Misalnya 
pengukuran kecepatan putaran motor dapat diterjemahkan ke dalam 
beberapa istilah bahasa yang menyatakan level kualitatif dari kecepatan 
putaran motor. Sehingga apabila semesta pembicaraan berupa kecepatan 
putaran motor, maka dapat dibuat suatu himpunan fuzzy yaitu “Sangat 
Lambat”, ”Lambat, ”Sedang”, ”Cepat”, ”Sangat Cepat”. 

2.4.2  Fungsi Keanggotaan (Membership function2.4.2  Fungsi Keanggotaan (Membership function2.4.2  Fungsi Keanggotaan ( ) 
Fungsi keanggotaan merupakan suatu fungsi yang didefinisikan 

untuk suatu anggota himpunan fuzzy yang menggambarkan derajat 
kebenaran suatu kejadian dalam semesta pembicaraan. Fungsi 
keanggotaan dinyatakan dalam tingkat keanggotaan dengan nilai antara 
0 s/d 1. Beberapa fungsi keanggotaan yang biasa digunakan untuk 
merepresentasikan nilai keanggotan dari suatu himpunan fuzzy
diantaranya seperti Gambar 2.9 yang menunjukkan bentuk-bentuk dari 
fungsi keanggotaan tersebut. 

Gambar 2.8  Bentuk-Bentuk Membership Function 

Persamaan dari masing-masing membership function dapat 
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2.4.3   Kontroler Logika Fuzzy  

Kontroler logika fuzzy merupakan suatu kontroler yang proses 
perhitungan sinyal kontrolnya melalui operasi himpunan fuzzy meliputi 
proses fuzzifikasi, relasi fuzzy, inferensi fuzzy serta defuzzifikasi seperti 
terlihat pada Gambar 2.9. 

 
Gambar 2.9 Struktur Kontroler Fuzzy 
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Singleton :  μ (x)=1,
A

Singleton :  μ (x)=1,
A

Singleton :  μ (x)=1,   (2.52)

2.4.3   Kontroler Logika Fuzzy
Kontroler logika fuzzy merupakan suatu kontroler yang proses 

perhitungan sinyal kontrolnya melalui operasi himpunan fuzzy meliputi 
proses fuzzifikasi, relasi fuzzy, inferensi fuzzy serta defuzzifikasi seperti 
terlihat pada Gambar 2.9. 

Gambar 2.9 Struktur Kontroler Fuzzy
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Proses di dalam himpunan fuzzy pada kontroler fuzzy antara lain 
sebagai berikut : 
1. Fuzzifikasi 

Fuzzifikasi merupakan proses transformasi nilai real (nilai bukan 
fuzzy) menjadi nilai suatu himpunan fuzzy yang dinyatakan dalam 
derajat keanggotaan yang didefinisikan. Struktur fungsi keanggotaan  
fuzzy  dapat dilihat pada Gambar  2.11. Derajat keanggotaan adalah 
derajat dari masukkan tegas pada sebuah fungsi keanggotaan, memiliki 
nilai 0 s/d 1. Fungsi keanggotaan mendefinisikan nilai  fuzzy dengan 
melakukan pemetaan nilai tegas berdasarkan daerahnya untuk 
diasosiasikan dengan derajat keanggotaan.  

 
Gambar 2.10 Struktur fungsi keanggotaan fuzzy 

 
Masukkan tegas pada umumnya merupakan hasil pengukuran 

parameter eksternal dari sistem kontrol. Label merupakan deskripsi 
nama untuk menunjukkan suatu fungsi keanggotaan fuzzy yang 
memiliki domain (lebar fungsi keanggotaan  fuzzy)  tertentu. Semesta 
pembicaraan memiliki jarak yang mencakup seluruh masukkan tegas 
yang mungkin ada. Bentuk fungsi keanggotaan harus mewaliki variabel 
masukkan tegas, namun bentuk yang digunakan dibatasi oleh 
kemampuan  tool  dalam melakukan perhitungan. Bentuk fungsi yang 
rumit membutuhkan persamaan fungsi yang lebih kompleks.   

 
2. Basis Aturan 

Basis aturan merupakan deskripsi linguistik terhadap variabel 
input dan output. Penentuan basis aturan yang dipakai dalam 
mengontrol suatu  plant  dapat melalui metode heuristik maupun 
deterministik. Metode heuristik didasarkan pada pengetahuan terhadap  
plant  dan perilaku dari  plant  yang akan dikontrol. Sedangkan metode 
deterministik diperoleh melalui identifikasi struktur dan parameter dari 
aturan kontrol. Pemetaan input dan output pada sistem fuzzy 
direpresentasikan dalam Persamaan 2.43. 
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 premis konsekuen If  Then (2.53) 

 
Pada  kontroler  fuzzy, input  kontroler  direpresentasikan dalam 

premis dan output kontroler direpresentasikan dalam konsekuen. Jumlah 
basis aturan dari suatu sistem fuzzy ditentukan dari jumlah variabel pada 
input dan jumlah membership function  pada variabel  masukkan, 
dirumuskan dalam Persamaan 2.44. 

 
n

N =N ×N ×....×Nni 1 2i=1
   (2.54) 

 
Dimana Ni merupakan jumlah membership function pada variabel 

input i. Sebagai contoh apabila variabel input pertama memiliki tiga  
membership function  dan variabel  input  kedua memiliki tiga 
membership function, maka jumlah basis aturan adalah 3x3 = 9 aturan. 

 
3. Mekanisme inferensi 

Mekanisme inferensi pada kontroler fuzzy merupakan mekanisme 
operasi matematika yang dilakukan sesuai dengan premis yang 
diberikan. Pada basis aturan terdapat dua operasi matematika yang dapat 
dilakukan yaitu AND dan OR. 

Terdapat beberapa tipe mekanisme inferensi fuzzy antara lain 
Mamdani, Larsent dan Takagi sugeno. Perbedaan dari metode ini 
terletak pada pengambilan kesimpulan logika fuzzy. Pada metode 
Mamdani maupun Larsent, kesimpulan logika fuzzy berupa derajat 
keanggotaan sehingga dalam menyimpulkan suatu logika fuzzy 
dibutuhkan proses defuzzifikasi. Sedangkan pada tipe Takagi Sugeno, 
kesimpulan logika  fuzzy  berupa  suatu persamaan sehingga tidak 
diperlukan proses defuzzifikasi. Kelebihan pada logika fuzzy  tipe 
Mamdani dan Larsent lebih sederhana, akan tetapi diperlukan 
kemampuan untuk mengetahui karakteristik  plant untuk menentukan  
batasan keluaran kontroler. Pada tipe Takagi-Sugeno tidak diperlukan 
pengetahuan mengenai karakteristik dari plant akan tetapi diperlukan 
perhitungan yang lebih rumit untuk persamaan pada bagian konsekuen. 

 
4. Defuzzifikasi 
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Dimana Ni merupakan jumlah membership function pada variabel 
input i. Sebagai contoh apabila variabel input pertama memiliki tiga  
membership function  dan variabel  input  kedua memiliki tiga 
membership function, maka jumlah basis aturan adalah 3x3 = 9 aturan. 

3. Mekanisme inferensi 
Mekanisme inferensi pada kontroler fuzzy merupakan mekanisme 

operasi matematika yang dilakukan sesuai dengan premis yang 
diberikan. Pada basis aturan terdapat dua operasi matematika yang dapat 
dilakukan yaitu AND dan OR.

Terdapat beberapa tipe mekanisme inferensi fuzzy antara lain 
Mamdani, Larsent dan Takagi sugeno. Perbedaan dari metode ini 
terletak pada pengambilan kesimpulan logika fuzzy. Pada metode 
Mamdani maupun Larsent, kesimpulan logika fuzzy berupa derajat 
keanggotaan sehingga dalam menyimpulkan suatu logika fuzzy
dibutuhkan proses defuzzifikasi. Sedangkan pada tipe Takagi Sugeno, 
kesimpulan logika  fuzzy  berupa  suatu persamaan sehingga tidak 
diperlukan proses defuzzifikasi. Kelebihan pada logika fuzzy  tipe 
Mamdani dan Larsent lebih sederhana, akan tetapi diperlukan 
kemampuan untuk mengetahui karakteristik  plant untuk menentukan  plant untuk menentukan  plant
batasan keluaran kontroler. Pada tipe Takagi-Sugeno tidak diperlukan 
pengetahuan mengenai karakteristik dari plant akan tetapi diperlukan plant akan tetapi diperlukan plant
perhitungan yang lebih rumit untuk persamaan pada bagian konsekuen. 

4. Defuzzifikasi 



 

24 
 

Defuzzifikasi adalah suatu proses mentransformasikan harga fuzzy 
hasil dari inferensi fuzzy ke dalam harga bukan fuzzy atau harga aktual. 
Beberapa metode dalam proses defuzzifikasi yaitu Center of Area, Mean 
of Maxima, weighted sum dan lainnya. 
 Center of Area 

Metode center of area digunakan untuk menentukan nilai titik 
tengah area yang merupakan titik pusat massa dari kombinasi fungsi-
fungsi keanggotaan. Secara umum, persamaan untuk metode Center of 
Area ditunjukkan dengan Persamaan 2.45. 

 
m

u (T)•μ (u (T))uk kk=1U = ,  u  U(T)m0
μ (u (T))k kk=1



 



  (2.55) 

 
 Mean of Maxima 

Metode mean of maxima mengambil semua nilai tiap fungsi 
keanggotaan dengan derajat keanggotaan maksimum dan menghitung 
rata-rata dari nilai-nilai tersebut sebagai keluaran tegas. Persamaan 2.56 
menunjukkan persamaan umum metode tersebut. 

nmax(μ ).ynAnUo=   nmax(μ )An




(2.56) 

 
 Weigthed sum 

Metode weigthed sum merupakan metode defuzzifikasi dengan 
fungsi keanggotaan berupa fungsi singleton. Persamaan 2.57 
menunjukkan persamaan defuzzifikasi fungsi singleton.  

iμ siAiU =  o iμAi




  (2.57) 

 
2.5  Jaringan Saraf Tiruan 

Jaringan saraf tiruan adalah suatu metode komputasi yang 
merupakan bentuk penyederhanaan dari jaringan sistem saraf biologis 
yang dinyatakan ke dalam formulasi matematik jaringan simbolik. 

fuzzy ke dalam harga bukan fuzzy ke dalam harga bukan fuzzy fuzzy atau harga aktual. 
Beberapa metode dalam proses defuzzifikasi yaitu Center of Area, Mean 
of Maxima, weighted sum dan lainnya. 
 Center of Area 

Metode center of area digunakan untuk menentukan nilai titik 
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fungsi keanggotaan. Secara umum, persamaan untuk metode Center of 
Area ditunjukkan dengan Persamaan 2.45. 
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 Mean of Maxima 
Metode mean of maxima mengambil semua nilai tiap fungsi 

keanggotaan dengan derajat keanggotaan maksimum dan menghitung 
rata-rata dari nilai-nilai tersebut sebagai keluaran tegas. Persamaan 2.56
menunjukkan persamaan umum metode tersebut.
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 Weigthed sum
Metode weigthed sum merupakan metode defuzzifikasi dengan 

fungsi keanggotaan berupa fungsi singleton. Persamaan 2.57
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2.5  Jaringan Saraf Tiruan
Jaringan saraf tiruan adalah suatu metode komputasi yang 

merupakan bentuk penyederhanaan dari jaringan sistem saraf biologis 
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Gambar 2.12 menunjukkan struktur model jaringan saraf tiruan. 
Jaringan saraf tiruan dapat digunakan untuk belajar dan menghasilkan 
aturan atau operasi dari beberapa contoh atau masukkan dan membuat 
prediksi tentang kemungkinan keluaran yang akan muncul atau 
menyimpan karakteristik masukkan yang diberikan kepada jaringan 
saraf tiruan.  

 
Gambar 2.11 Struktur Model Jaringan Saraf Tiruan 

 
Pada jaringan syarat tiruan terdapat dua formulasi yaitu formulasi 

forward dan formulasi backward. 
a. Formulasi Forward 

Formulasi forward digunakan untuk menghitung keluran dari 
setiap neuron pada jaringan saraf tiruan. 

 
Gambar 2.12 Struktur Formulasi Forward 

 
Gambar 2.13 menunjukkan struktur formulasi forward pada 

jaringan saraf tiruan yang terdiri dari masukkan, bobot, fungsi aktivasi 
dan keluaran. Persamaan 2.48 dan 2.49 merepresentasikan nilai fungsi 
aktivasi dan keluaran dari formulasi forward. 
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n
z (i)= w (i,j) × x(i) ih ihi=1

   (2.58) 

y (i)=λ × z (i) ih ih (2.59) 
 
b. Formulasi Backward 

 

Gambar 2.13 Struktur Formulasi Backward 
 
Formulasi backward digunakan untuk merevisi bobot dari nilai 

error yang diperoleh dari proses adaptasi jaringan terhadap keluaran 
model yang diinginkan. Setiap ada error baru, jaringan dapat belajar 
dari error tersebut dengan merevisi nilai bobot untuk menyesuaikan 
karakter nilai. Gambar 2.13 menunjukkan struktur formulasi backward 
pada jaringan saraf tiruan. Persamaan 2.60 dan Persamaan 2.61 
menunjukkan formulasi revisi bobot pada proses backward. 

e = y  - ym n   (2.60) 
B L 'w =w +α×e×f (z)×x(i)   (2.61) 

 
2.6 Kontroler Neuro Fuzzy [8]  

Sistem hibrida yang menggabungkan logika fuzzy, jaringan saraf  
tiruan, algoritma genetika, dan kecerdasan buatan lainnya sudah banyak 
dikembangkan untuk menyelesaikan berbagai masalah yang berkaitan 
dengan optimalisasi. Konsep hibrida dikembangkan karena pada metode 
kecerdasan buatan ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-
masing, sehingga dengan konsep hibrida akan diperolehkan suatu 
metode yang lebih baik dalam menyelesaikan permasalahan optimasi.  
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Gambar 2.14 Struktur Kontroler Neuro Fuzzy dengan 2 masukkan 
 

Kontroler NF merupakan sistem hibrida yang menggabungkan 
konsep logika  fuzzy  dengan jaringan saraf tiruan (JST). Logika  fuzzy 
memiliki kelebihan dalam pengambilan keputusan, sedangkan JST 
memiliki kelebihan dalam adaptasi melalui kemampuan pembelajaran 
yang dimilikinya.  Kekurangan logika  fuzzy  dalam hal penentuan 
parameter yang sifatnya intuitif dapat diatasi dengan JST. Pada 
kontroler NF, logika fuzzy akan direpresentasikan dalam JST yang 
memungkinkan terjadinya pembelajaran di dalamnya dan akan terjadi 
perubahan bobot untuk mengubah parameter pada logika  fuzzy.  

Gambar 2.14 menunjukkan skema atau model dari kontroler 
Neuro Fuzzy. Terdapat beberapa skema atau struktur Neuro Fuzzy, 
seperti Neuro Fuzzy Mamdani atau Larsent, Neuro Fuzzy Takagi-
Sugeno (ANFIS / Artificial Neuro Fuzzy Inference System), Neuro 
Fuzzy Biner (Multi input) atau Neuro Fuzzy formulasi Wang. Dari 
Gambar 2.15 dapat diketahui bahwa dalam struktur Neuro Fuzzy 
terdapat 2 tahapan yaitu forward propagation dan backward 
propagation. 
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Kontroler NF merupakan sistem hibrida yang menggabungkan 
konsep logika  fuzzy  dengan jaringan saraf tiruan (JST). Logika  fuzzy
memiliki kelebihan dalam pengambilan keputusan, sedangkan JST 
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yang dimilikinya.  Kekurangan logika  fuzzy  dalam hal penentuan 
parameter yang sifatnya intuitif dapat diatasi dengan JST. Pada 
kontroler NF, logika fuzzy akan direpresentasikan dalam JST yang 
memungkinkan terjadinya pembelajaran di dalamnya dan akan terjadi 
perubahan bobot untuk mengubah parameter pada logika  fuzzy. 

Gambar 2.14 menunjukkan skema atau model dari kontroler 
Neuro Fuzzy. Terdapat beberapa skema atau struktur Neuro Fuzzy,
seperti Neuro Fuzzy Mamdani atau Larsent, Neuro Fuzzy Takagi-
Sugeno (ANFIS / Artificial Neuro Fuzzy Inference System), Neuro 
Fuzzy Biner (Multi input) atau Neuro Fuzzy formulasi Wang. Dari 
Gambar 2.15 dapat diketahui bahwa dalam struktur Neuro Fuzzy 
terdapat 2 tahapan yaitu forward propagation dan backward 
propagation. 
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2.6.1  Tahapan Forward Propagation 
Tahapan Forward Propagation merupakan tahapan perhitungan 

sistem fuzzy yang direpresentasikan ke dalam beberapa layer seperti 
dalam neural network. Dalam tiap layer tersebut melaksanakan fungsi-
fungsi dalam sistem fuzzy seperti fuzzifikasi, inference dan defuzzifikasi. 

Lapisan 1: 
Lapisan pertama merupakan node masukkan yang mengirim 

sinyal masukkan ke lapisan berikutnya. Pada lapisan ini nilai keluaran 
node sama dengan nilai masukkannya seperti Persamaan 2.61. 

 
O =e , O =de 1,1 2,1    (2.61) 

 
Lapisan 2 : 
Lapisan kedua berfungsi sebagai membership function untuk 

mengekspresikan nilai linguistik dari variabel linguistik masukkan. 
Lapisan ini menjalankan proses fuzzifikasi, misalnya jika digunakan 
fungsi segitiga maka persamaan dalam node ini seperti pada Persamaan 
2.62 dengan masukkan node dari Persamaan 2.63. 

 
O          ;untuk i=1,2,...,n1,1x =i,2 O           ;untuk i=1,2,...,m2,1





(2.62) 

0              x<a
x -ai,2          a<x<b    

b-aO = ; untuk i = 1,2,...,n+mi,2 c-xi,2           b<x<c     
c-b

0             x<c










  (2.63) 

 
Lapisan 3 : 
Lapisan ketiga digunakan untuk basis aturan (rule-base) fuzzy, 

setiap node pada lapisan mempunyai masukkan dari dua nilai pada 
lapisan kedua. Operasi pada lapisan ini berbeda-beda tergantung dari 
struktur Neuro Fuzzy yang digunakan. Misalnya jika digunakan struktur 
Neuro Fuzzy Mamdani maka digunakan operasi MIN sedangkan jika 

Tahapan Forward Propagation merupakan tahapan perhitungan 
sistem fuzzy yang direpresentasikan ke dalam beberapa layer seperti 
dalam neural network. Dalam tiap layer tersebut melaksanakan fungsi-
fungsi dalam sistem fuzzy seperti fuzzifikasi, inference dan defuzzifikasi. 

Lapisan 1: 
Lapisan pertama merupakan node masukkan yang mengirim 

sinyal masukkan ke lapisan berikutnya. Pada lapisan ini nilai keluaran 
node sama dengan nilai masukkannya seperti Persamaan 2.61.

O =e , O =de 1,1 2,1O =e , O =de 1,1 2,1O =e , O =de    (2.61)

Lapisan 2 : 
Lapisan kedua berfungsi sebagai membership function untuk 

mengekspresikan nilai linguistik dari variabel linguistik masukkan. 
Lapisan ini menjalankan proses fuzzifikasi, misalnya jika digunakan 
fungsi segitiga maka persamaan dalam node ini seperti pada Persamaan 
2.62 dengan masukkan node dari Persamaan 2.63.
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x =i,2x =i,2x =

O           ;untuk i=1,2,...,m2,1O           ;untuk i=1,2,...,m2,1O           ;untuk i=1,2,...,m




















 (2.62)

0              x<a
x -ai,2x -ai,2x -a

         a<x<b    
b-aO = ; untuk i = 1,2,...,n+mi,2O =i,2O =

c-xi,2           b<x<c     
c-b

0             x<c







































  (2.63)

Lapisan 3 : 
Lapisan ketiga digunakan untuk basis aturan (rule-base) fuzzy,

setiap node pada lapisan mempunyai masukkan dari dua nilai pada 
lapisan kedua. Operasi pada lapisan ini berbeda-beda tergantung dari 
struktur Neuro Fuzzy yang digunakan. Misalnya jika digunakan struktur 
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menggunakan Neuro Fuzzy Larsent digunakan operasi product. 
Persamaan 2.54 menunjukkan persamaan basis aturan (rule-base) pada 
struktur Neuro Fuzzy Larsent. 

 
R =O ×O  ; untuk i = 1,2,...,n×mi,3 n,2 m,2  (2.64) 

 
Lapisan 4 : 
Lapisan keempat menjalankan proses inferensi sehingga keluaran 

pada node ini diperoleh dari operasi inferensi. Sama halnya pada lapisan 
3, pada lapisan ini dilakukan operasi inferensi yang bergantung pada 
struktur Neuro Fuzzy yang digunakan. Misalnya jika digunakan struktur 
Neuro Fuzzy Mamdani maka digunakan operasi MAX sedangkan jika 
menggunakan Neuro Fuzzy Larsent digunakan operasi jumlah. 
Persamaan 2.65 dan Persamaan 2.66 menunjukkan operasi jumlah pada 
struktur Neuro Fuzzy Larsent. 

 
n×m

r = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×miji,4 (j,3)j=1
   (2.65) 

n
O = r  ;          untuk i = 1,2,...,ni,4 i,4i=1

 (2.66) 

 
Pada struktur Neuro Fuzzy Mamdani/Larsent bobot wij bernilai 

satu karena pada struktur ini tidak terdapat revisi nilai bobot pada proses 
inferensi. Revisi bobot wij pada lapisan ini dilakukan apabila 
menggunakan struktur Neuro Fuzzy Takagi-Sugeno, yang mana revisi 
bobot digunakan untuk merevisi rule-base fuzzy. 

 
Lapisan 5 : 
Lapisan kelima merupakan lapisan yang menjalankan proses 

defuzzikasi untuk menghitung sinyal keluaran dari kontroler Neuro 
Fuzzy. Apabila digunakan fungsi fuzzy singleton maka Persamaan 2.57 
menunjukkan persamaan dari fungsi fuzzy singleton. Dengan bobot 
adalah ci yang merupakan nilai tengah dari fungsi keanggotaan sinyal 
keluaran. 

 

Persamaan 2.54 menunjukkan persamaan basis aturan ( ) pada 
struktur Neuro Fuzzy Larsent. 

R =O ×O  ; untuk i = 1,2,...,n×mi,3 n,2 m,2R =O ×O  ; untuk i = 1,2,...,n×mi,3 n,2 m,2R =O ×O  ; untuk i = 1,2,...,n×m (2.64)

Lapisan 4 : 
Lapisan keempat menjalankan proses inferensi sehingga keluaran 

pada node ini diperoleh dari operasi inferensi. Sama halnya pada lapisan 
3, pada lapisan ini dilakukan operasi inferensi yang bergantung pada 
struktur Neuro Fuzzy yang digunakan. Misalnya jika digunakan struktur 
Neuro Fuzzy Mamdani maka digunakan operasi MAX sedangkan jika 
menggunakan Neuro Fuzzy Larsent digunakan operasi jumlah. 
Persamaan 2.65 dan Persamaan 2.66 menunjukkan operasi jumlah pada 
struktur Neuro Fuzzy Larsent.

n×m
r = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×mijr = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×mijr = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×mi,4r = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×mi,4r = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×m(j,3)r = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×m(j,3)r = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×m

j=1
r = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×mr = w R ;      untuk i = 1,2,...,n×m   (2.65)

n
O = r  ;          untuk i = 1,2,...,ni,4O = r  ;          untuk i = 1,2,...,ni,4O = r  ;          untuk i = 1,2,...,ni,4O = r  ;          untuk i = 1,2,...,ni,4O = r  ;          untuk i = 1,2,...,n

i=1
O = r  ;          untuk i = 1,2,...,nO = r  ;          untuk i = 1,2,...,n (2.66) 

Pada struktur Neuro Fuzzy Mamdani/Larsent bobot wij bernilai 
satu karena pada struktur ini tidak terdapat revisi nilai bobot pada proses 
inferensi. Revisi bobot wij pada lapisan ini dilakukan apabila 
menggunakan struktur Neuro Fuzzy Takagi-Sugeno, yang mana revisi 
bobot digunakan untuk merevisi rule-base fuzzy. 

Lapisan 5 : 
Lapisan kelima merupakan lapisan yang menjalankan proses 

defuzzikasi untuk menghitung sinyal keluaran dari kontroler Neuro 
Fuzzy. Apabila digunakan fungsi fuzzy singleton maka Persamaan 2.57
menunjukkan persamaan dari fungsi fuzzy singleton. Dengan bobot 
adalah ci yang merupakan nilai tengah dari fungsi keanggotaan sinyal 
keluaran. 
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n
 c  × Uyi ii=1y=  n

Uyii=1





  (2.67) 

 
2.6.2  Tahapan Backward Propagation 

Pada kontroler Neuro Fuzzy, proses backward dilakukan untuk 
merevisi nilai tengah dari membership function. Proses tersebut terdapat 
pada struktur Neuro Fuzzy Mamdani atau Larsent. Proses backward 
hanya dilakukan satu kali yaitu untuk merevisi nilai tengah dari fungsi 
keanggotaan sinyal kontrol saja. Berbeda dengan struktur Neuro Fuzzy 
Takagi-sugeno (ANFIS), proses backward dilakukan sampai ke proses 
inferensi. Jadi proses backward tidak hanya merevisi bobot sinyal 
kontrol tetapi juga merevisi rule base pada proses inferensi. 

Persamaan 2.58 menunjukkan persamaan revisi nilai tengah pada 
struktur Neuro Fuzzy Mamdani. 

 
B L  c (i) = c (i) + α × e × 1 × Uy(i) y y num   (2.68) 

 
 

i=1y= n
Uyii=1



  (2.67)

2.6.2  Tahapan Backward Propagation
Pada kontroler Neuro Fuzzy, Neuro Fuzzy, Neuro Fuzzy proses backward dilakukan untuk 

merevisi nilai tengah dari membership function. Proses tersebut terdapat 
pada struktur Neuro Fuzzy Mamdani atau Larsent. Proses backward 
hanya dilakukan satu kali yaitu untuk merevisi nilai tengah dari fungsi 
keanggotaan sinyal kontrol saja. Berbeda dengan struktur Neuro Fuzzy 
Takagi-sugeno (ANFIS), proses backward dilakukan sampai ke proses 
inferensi. Jadi proses backward tidak hanya merevisi bobot sinyal 
kontrol tetapi juga merevisi rule base pada proses inferensi. 

Persamaan 2.58 menunjukkan persamaan revisi nilai tengah pada 
struktur Neuro Fuzzy Mamdani. 

B Lc (i) = c (i) + B Lc (i) = c (i) + B L α × e × 1 × Uy(i) y y numc (i) = c (i) + y y numc (i) = c (i) + α y y numα × e × 1 × Uy(i) y y num× e × 1 × Uy(i)   (2.68)
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BAB 3 
PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas mengenai perancangan simulasi sistem 
dari perancangan model identifikasi kecepatan motor spindle pada plant
mesin CNC Mill 35-005-C dan perancangan kontroler neuro fuzzy. 

3.1 Diagram Blok Sistem 
Gambar 3.1 menunjukkan diagram blok keseluruhan dari 

pengaturan kecepatan motor spindle dengan menggunakan metode 
kontrol neuro fuzzy. 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

Pada diagram blok menunjukkan bahwa sistem terdiri dari 
beberapa bagian atau subsistem. Bagian kecepatan refensi merupakan 
bagian untuk memasukkan kecepatan putaran motor yang diinginkan. 
Blok kontroler neuro fuzzy berisi struktur kontroler neuro fuzzy. 

Blok model identifikasi plant berisi model matematis yang 
didapat dari identifikasi data plant kecepatan motor spindle. Blok 
prediksi error merupakan selisih dari error model dan error plant yang 
nantinya akan digunakan sebagai masukan kontroler neuro fuzzy  untuk 
proses learning dan revisi bobot. 

3.2 Perancangan Model Motor Spindle
Model motor spindle pada perancangan tugas akhir ini diperoleh 

dari identifikasi data  plant kecepatan motor spindle CNC Mill 35-005-
C. Identifikasi sistem diperlukan untuk mendapatkan model matematika 

Model
identifikasi 

plant Wout(rpm)

em

Kontroler 
neuro fuzzy

Model plant
referensi

Prediksi error

eu

W_ref
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PERANCANGAN SISTEM

Pada bab ini membahas mengenai perancangan simulasi sistem 
dari perancangan model identifikasi kecepatan motor spindle pada plant
mesin CNC Mill 35-005-C dan perancangan kontroler -C dan perancangan kontroler -C neuro fuzzy. 

3.1 Diagram Blok Sistem 
Gambar 3.1 menunjukkan diagram blok keseluruhan dari 

pengaturan kecepatan motor spindle dengan menggunakan metode 
kontrol neuro fuzzy. 

Gambar 3.1 Diagram Blok Sistem 

Pada diagram blok menunjukkan bahwa sistem terdiri dari 
beberapa bagian atau subsistem. Bagian kecepatan refensi merupakan 
bagian untuk memasukkan kecepatan putaran motor yang diinginkan. 
Blok kontroler neuro fuzzy berisi struktur kontroler neuro fuzzyberisi struktur kontroler neuro fuzzyberisi struktur kontroler . 

Blok model identifikasi plant berisi model matematis yang plant berisi model matematis yang plant
didapat dari identifikasi data plant kecepatan motor plant kecepatan motor plant spindle. Blok 
prediksi error merupakan selisih dari error merupakan selisih dari error error model dan error plant yang 
nantinya akan digunakan sebagai masukan kontroler neuro fuzzy  untuk 
proses learning dan revisi bobot. 

3.2 Perancangan Model Motor Spindle
Model motor spindle pada perancangan tugas akhir ini diperoleh 

dari identifikasi data  plant kecepatan motor plant kecepatan motor plant spindle CNC Mill 35-005-
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motor spindle. Identifikasi yang dilakukan adalah identifikasi statis 
dengan melihat respon kecepatan dari referensi yang diberikan 

3.2.1 Metode Identifikasi 
Berdasarkan paper dengan penulis Ing. Pavel Jakoubek, terdapat 

6 metode identifikasi yang dapat digunakan untuk sistem tanpa osilasi 
dengan respon step. Setelah diperoleh fungsi alih sistem, keenam 
metode ini dibandingkan dengan respon hasil pengukuran kecepatan 
motor spindle untuk mendapatkan metode dengan pendekatan model 
yang terbaik. Metode validasi yang digunakan adalah ISE (Integral 
Square Error).

Dari hasil respon yang ditunjukkan pada Gambar 3.2, diperoleh 
nilai keluaran steady state pada kecepatan 2596.5 rpm. Nilai tersebut 
didapat dari rata-rata seluruh data keluaran steady state. Berdasarkan 
respon pada Gambar 3.2, diperoleh gain overall :
Yss = 2596,5 (rata-rata daerah steady state) (3.1)
Xss = 2500 (3.2)

𝐾 =
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
=

2596.5

2500
= 1,0386 (3.3)

Gambar 3.2 Respon Kecepatan Motor Spindle

1. Metode Viteckova 1
Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh :

𝑡33 = 0,75 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡70 = 1,65 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

dengan melihat respon kecepatan dari referensi yang diberikan 

3.2.1 Metode Identifikasi 
Berdasarkan paper dengan penulis Ing. Pavel Jakoubek, terdapat 

6 metode identifikasi yang dapat digunakan untuk sistem tanpa osilasi 
dengan respon step. Setelah diperoleh fungsi alih sistem, keenam 
metode ini dibandingkan dengan respon hasil pengukuran kecepatan 
motor spindle untuk mendapatkan metode dengan pendekatan model 
yang terbaik. Metode validasi yang digunakan adalah ISE (Integral 
Square Error).

Dari hasil respon yang ditunjukkan pada Gambar 3.2, diperoleh 
nilai keluaran steady state pada kecepatan 2596.5 rpm. Nilai tersebut 
didapat dari rata-rata seluruh data keluaran steady state. Berdasarkan 
respon pada Gambar 3.2, diperoleh gain overall :
Yss = 2596,5 (rata-rata daerah steady state) (3.1)
Xss = 2500 (3.2)

𝐾 =
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
=

2596.5

2500
= 1,0386 (3.3)

Gambar 3.2 Respon Kecepatan Motor Spindle

1. Metode Viteckova 1
Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh :

0 75 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
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Sehingga diperoleh parameter : 
𝜏𝑑𝑣1𝑠 = (1,498𝑥𝑡33) − (0,498𝑥𝑡70)
𝜏𝑑𝑣1𝑠 = (1,498𝑥0,75) − (0,498𝑥1,65)
𝜏𝑑𝑣1𝑠 = 0,3018 (3.4)

𝜏𝑣1𝑠 = 1,245𝑥(𝑡70 − 𝑡33)
𝜏𝑣1𝑠 = 1,245𝑥(1,65 − 0,75)
𝜏𝑣1𝑠 = 1,1205 (3.5)

Model matematis untuk Viteckova orde 1 adalah : 

𝐺𝑣1(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑣1𝑠 + 1
𝑒−𝜏𝑑𝑣1

=
1,0386

01,1205𝑠+1
𝑒−0,3018𝑠 (3.6)

2. Metode Viteckova 2 
Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh :

𝑡33 = 0,75 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡70 = 1,65 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Sehingga diperoleh parameter : 
𝜏𝑑𝑣2𝑠 = (1,937𝑥𝑡33) − (0,937𝑥𝑡70)
𝜏𝑑𝑣2𝑠 = (1,937𝑥0,75) − (0,937𝑥1,65)
𝜏𝑑𝑣2𝑠 =  −0,0933 (3.7)

𝜏𝑣2𝑠 = 0,794𝑥(𝑡70 − 𝑡33)
𝜏𝑣2𝑠 = 0,794𝑥(1,65 − 0,75)
𝜏𝑣2𝑠 = 0,7146 (3.8)

Karena parameter Tdv2 bernilai negatif, sehingga parameter time 
delay Tdv2 tidak dianggap. Model matematis untuk metode 
Viteckova Orde 2 adalah :  

𝐺𝑣2(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝑣2𝑠 + 1)2
𝑒−𝜏𝑑𝑣2𝑠

=
1.0386

0,51065316𝑠2+1.4292𝑠+1
(3.9)

𝑑𝑣1 ( , 33) ( , 70)
𝜏𝑑𝑣1𝑠 = (1,498𝑥0,75) − (0,498𝑥1,65)
𝜏𝑑𝑣1𝑠 = 0,3018 (3.4)

𝜏𝑣1𝑠 = 1,245𝑥(𝑡70 − 𝑡33)
𝜏𝑣1𝑠 = 1,245𝑥(1,65 − 0,75)
𝜏𝑣1𝑠 = 1,1205 (3.5)

Model matematis untuk Viteckova orde 1 adalah : 

𝐺𝑣1(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑣1𝑠 + 1
𝑒−𝜏𝑑𝑣1

=
1,0386

01,1205𝑠+1
𝑒−0,3018𝑠 (3.6)

2. Metode Viteckova 2 
Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh :

𝑡33 = 0,75 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡70 = 1,65 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Sehingga diperoleh parameter : 
𝜏𝑑𝑣2𝑠 = (1,937𝑥𝑡33) − (0,937𝑥𝑡70)
𝜏𝑑𝑣2𝑠 = (1,937𝑥0,75) − (0,937𝑥1,65)
𝜏𝑑𝑣2𝑠 =  −0,0933 (3.7)

𝜏𝑣2𝑠 = 0,794𝑥(𝑡70 − 𝑡33)
𝜏𝑣2𝑠 = 0,794𝑥(1,65 − 0,75)
𝜏𝑣2𝑠 = 0,7146 (3.8)

Karena parameter Tdv2 bernilai negatif, sehingga parameter time 
delay Tdv2 tidak dianggap. Model matematis untuk metode 
Viteckova Orde 2 adalah :  

𝐺𝑣2(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝑣2𝑠 + 1)2
𝑒−𝜏𝑑𝑣2𝑠

=
1.0386

(3.9)
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3. Metode Latzel
Berdasarkan respon Gambar 3.2, diperoleh : 

𝑡10 = 0,35 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡50 = 1,15 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡90 = 2,2 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Sehingga diperoleh parameter : 

𝜇 =
𝑡10

𝑡90
= 0,159

Setelah diperoleh parameter 𝜇, dilakukan pendekatan sesuai dengan 
Tabel 2.1 untuk mendapatkan nilai 𝜇𝑎. Sehingga diperoleh 
parameter-parameter sesuai dengan Tabel 2.1, yaitu :

n = 2 
𝛼10 = 1,880
𝛼50 = 0,596
𝛼90 = 0,257

𝜏𝐿𝑠 = 𝛼10𝑥𝑡10 + 𝛼50𝑥𝑡50 + 𝛼90𝑥𝑡90

𝜏𝐿𝑠 = 1,880𝑥0,35 + 0,596𝑥1,15 + 0,257𝑥2,2
𝜏𝐿𝑠 = 1,9088 (3.10)

Model matematis untuk Metode Latzel adalah 

𝐺𝐿(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝐿𝑠 + 1)2

=
1.0386

3,64351744𝑠2+3,8176𝑠+1
(3.11)

4. Metode Harriot 
Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh :

𝑡73 = 1,7 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Sehingga diperoleh parameter : 

(𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2) =
𝑡73

1,3
=

1,7

1,3
= 1,30769231

𝑡1 =
𝜏𝐻1+𝜏𝐻2

2
=

1,30769231

2
= 0,65384616 𝑦1 = 686,2

Berdasarkan respon Gambar 3.2, diperoleh : 
𝑡10 = 0,35 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡50 = 1,15 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡90 = 2,2 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Sehingga diperoleh parameter : 

𝜇 =
𝑡10

𝑡90
= 0,159

Setelah diperoleh parameter 𝜇, dilakukan pendekatan sesuai dengan 
Tabel 2.1 untuk mendapatkan nilai 𝜇𝑎. Sehingga diperoleh 
parameter-parameter sesuai dengan Tabel 2.1, yaitu :

n = 2 
𝛼10 = 1,880
𝛼50 = 0,596
𝛼90 = 0,257

𝜏𝐿𝑠 = 𝛼10𝑥𝑡10 + 𝛼50𝑥𝑡50 + 𝛼90𝑥𝑡90

𝜏𝐿𝑠 = 1,880𝑥0,35 + 0,596𝑥1,15 + 0,257𝑥2,2
𝜏𝐿𝑠 = 1,9088 (3.10)

Model matematis untuk Metode Latzel adalah 

𝐺𝐿(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝐿𝑠 + 1)2

=
1.0386

3,64351744𝑠2+3,8176𝑠+1
(3.11)

4. Metode Harriot 
Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh :

𝑡73 = 1,7 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Sehingga diperoleh parameter : 

(𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2) =
𝑡73

1,3
=

1,7

1,3
= 1,30769231

𝜏 +𝜏 1,30769231
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𝑦1

𝑌𝑠𝑠
=

686,2

2596,5
= 0,26427884

Berdasarkan kurva Harriot pada Gambar 2.6, diperoleh nilai : 

𝜏𝐻1

𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2
= 0,55

𝜏𝐻1

1,30769231
= 0,55

𝜏𝐻1 = 0,71923077 (3.12)
𝜏𝐻2 = 0,58846231 (3.13)

Parameter delay Tdh bernilai negatif sehingga nilai delay TdH tidak 
dianggap. Model matematis untuk metode harriot adalah : 

𝐺𝐻(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝐻1𝑠 + 1)(𝜏𝐻2𝑠 + 1)

=
1,0386

0,71923077𝑠2+0,588461𝑠+1
(3.14)

5. Metode Smith 
Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh :

𝑡20 = 0,55 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡60 = 1,4 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.7, diperoleh  𝑑𝑎𝑛 𝜀 :
𝑡20

𝑡60

= 0,39285714

𝑡60

𝜏
= 2

𝜏 = 0,7
𝜀 = 1,2

Setelah nilai parameter 𝜏 𝑑𝑎𝑛 𝜀 diketahui, maka dapat diperoleh 
parameter yang dirumuskan seperti pada 3.16 :

𝜏𝑆𝑀1 = 𝜏𝜀 +  𝜏√𝜀2 − 1
𝜏𝑆𝑀1 = 1,50332469 (3.15)

𝑌𝑠𝑠 2596,5

Berdasarkan kurva Harriot pada Gambar 2.6, diperoleh nilai : 

𝜏𝐻1

𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2
= 0,55

𝜏𝐻1

1,30769231
= 0,55

𝜏𝐻1 = 0,71923077 (3.12)
𝜏𝐻2 = 0,58846231 (3.13)

Parameter delay Tdh bernilai negatif sehingga nilai delay TdH TdH T tidak 
dianggap. Model matematis untuk metode harriot adalah : 

𝐺𝐻(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝐻1𝑠 + 1)(𝜏𝐻2𝑠 + 1)

=
1,0386

0,71923077𝑠2+0,588461𝑠+1
(3.14)

5. Metode Smith 
Berdasarkan respon pada Gambar 3.2, diperoleh :

𝑡20 = 0,55 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡60 = 1,4 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Berdasarkan grafik pada Gambar 2.7, diperoleh 𝑑𝑎𝑛 𝜀 :
𝑡20

𝑡60

= 0,39285714

𝑡60

𝜏
= 2

𝜏 = 0,7
𝜀 = 1,2

Setelah nilai parameter 𝜏 𝑑𝑎𝑛 𝜀 diketahui, maka dapat diperoleh 
parameter yang dirumuskan seperti pada 3.16 :

𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 1 = 𝜏𝜀 + 𝜏√𝜀2 − 1
𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 1 = 1,50332469 (3.15)
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𝜏𝑆𝑀2 = 𝜏𝜀 −  𝜏√𝜀2 − 1
𝜏𝑆𝑀2 = 0,17667504

Model matematis untuk metode smith adalah

𝐺𝑆𝑀(𝑠) =
𝐾

(𝜏𝑆𝑀1𝑠 + 1)(𝜏𝑆𝑀2𝑠 + 1)

=
1,0386

0,2656𝑠2+1,68𝑠+1
(3.16)

6. Metode Sundaresan’s & Krishnawamy

Berdasarkan hasil respon Gambar 3.2 diperoleh : 
𝑡35,3 = 1,0386 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡85,3 = 2,15 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Sehingga didapatkan parameter : 
𝜏𝑑𝑠𝑘 = (1,3. 𝑡35,3) − (0,29. 𝑡70)

𝜏𝑑𝑠𝑘𝑠 = (1,3.0,55) − (0,29.1,4)
𝜏𝑑𝑠𝑘𝑠 = 0,309 (3.17)

𝜏𝑠𝑘 = 0,67(𝑡85,3 − 𝑡35,3)
𝜏𝑠𝑘 = 0,67(1,4 − 0,55)
𝜏𝑠𝑘 = 0,5695 (3.18)

Model matematis untuk metode Sundaresan & Krishnawany 
adalah 

𝐺𝑠𝑘(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑠𝑘𝑠 + 1
𝑒−𝜏𝑑𝑠𝑘𝑠

=
1,0386

0,9045𝑠+1
𝑒−0,4165𝑠      (3.19)

Setelah diperoleh fungsi alih sistem dengan  masing-masing 
metode, dilakukan simulasi untuk mengetahui respon  sistem 
dengan pendekatan terbaik terhadap hasil pengukuran dan respon 
dapat dilihat pada Gambar 3.3. 

𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 2 = 0,17667504

Model matematis untuk metode smith adalah

𝐺𝑆𝑀𝐺𝑆𝑀𝐺 (𝑠) =
𝐾

(𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 1𝑠 + 1)(𝜏𝑆𝑀𝜏𝑆𝑀𝜏 2𝑠 + 1)

=
1,0386

0,2656𝑠2+1,68𝑠+1
(3.16)

6. Metode Sundaresan’s & Krishnawamy

Berdasarkan hasil respon Gambar 3.2 diperoleh : 
𝑡35,3 = 1,0386 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘
𝑡85,3 = 2,15 𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘

Sehingga didapatkan parameter : 
𝜏𝑑𝑠𝑘 = (1,3. 𝑡35,3) − (0,29. 𝑡70)

𝜏𝑑𝑠𝑘𝑠 = (1,3.0,55) − (0,29.1,4)
𝜏𝑑𝑠𝑘𝑠 = 0,309 (3.17)

𝜏𝑠𝑘 = 0,67(𝑡85,3 − 𝑡35,3)
𝜏𝑠𝑘 = 0,67(1,4 − 0,55)
𝜏𝑠𝑘 = 0,5695 (3.18)

Model matematis untuk metode Sundaresan & Krishnawany 
adalah 

𝐺𝑠𝑘(𝑠) =
𝐾

𝜏𝑠𝑘𝑠 + 1
𝑒−𝜏𝑑𝑠𝑘𝑠

=
1,0386

0,9045𝑠+1
𝑒−0,4165𝑠      (3.19)

Setelah diperoleh fungsi alih sistem dengan  masing-masing 
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dengan pendekatan terbaik terhadap hasil pengukuran dan respon 
dapat dilihat pada Gambar 3.3. 



 

37

Gambar 3.3 Perbandingan Respon Sistem Pada Masing-Masing Metode 

3.3 Validasi Sistem 
Pemilihan metode terbaik dilakukan dengan  validasi. Masing-

masing fungsi alih yang telah diperoleh dari keenam metode tersebut 
diuji dan dibandingkan hasilnya dengan data hasil pengukuran. Metode 
validasi yang digunakan adalah ISE (Integral Square Error). Semakin 
kecil nilai ISE, maka semakin baik  fungsi alih yang dibuat. Perhitungan 
ISE dirumuskan pada Persamaan 2.41. 

Hasil perhitungan ISE dari masing-masing metode diberikan 
pada Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Fungsi Alih Dari Masing-Masing Metode 
Metode Fungsi Alih ISE

Viteckova 1
1,0386

01,1205𝑠 + 1
𝑒−0,3018𝑠

5,405x106

Viteckova 2
1.0386

0,51065316𝑠2 + 1.4292𝑠 + 1

5,417x106
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Metode Fungsi Alih ISE
Latzel

1.0386

3,64351744𝑠2 + 3,8176𝑠 + 1

3,301x106

Harriott
1,0386

0,71923077𝑠2 + 0,588461𝑠 + 1

5,528x106

Smith
1,0386

0,2656𝑠2 + 1,68𝑠 + 1

5,099x106

Sundaresan & 
Krishnaswamy 1,0386

0,9045𝑠 + 1
𝑒−0,4165𝑠

5,546x106

Berdasarkan fungsi alih dan perhitungan ISE yang ditunjukkan 
pada Tabel 3.1, dapat disimpulkan bahwa metode terbaik adalah  metode  
Latzel. Metode Latzel dipilih karena memiliki nilai ISE yang paling 
kecil dari semua metode yang diuji coba yaitu 3,301x106. 

3.4 Perancangan Kontroler Neuro Fuzzy
Pada Tugas Akhir ini digunakan kontroler neuro fuzzy untuk 

mengatur kecepatan motor spindle. Kontroler neuro fuzzy digunakan 
untuk mengatur selisih kecepatan referensi dengan kecepatan aktual. 
Kontroler neuro fuzzy yang digunakan adalah kontroler neuro fuzzy
mamdani karena hanya diperlukan perbaikan nilai tengah dari himpunan 
pendukung sinyal kontrol dan rule base yang digunakan tetap.

Gambar 3.4 menunjukkan struktur kontroler neuro fuzzy
mamdani dengan 5 buah himpunan pendukung. Pada struktur tersebut 
terdapat 1 lapisan masukkan, 5 lapisan hidden dan 1 lapisan keluar
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terdapat 1 lapisan masukkan, 5 lapisan hidden dan 1 lapisan keluar
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3.4.1 Tahap Forward Propagation 
 Pada tahap Forward Propagation dilakukan perhitungan untuk 

memperoleh nilai dari sinyal kontrol. Tahapan ini terdiri dari 5 lapisan 
yang setiap lapisan berisi proses perhitungan fuzzy. 
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Gambar 3.4 Struktur Neuro Fuzzy

3.4.1 Tahap Forward Propagation 
 Pada tahap Forward Propagation dilakukan perhitungan untuk 

memperoleh nilai dari sinyal kontrol. Tahapan ini terdiri dari 5 lapisan 
yang setiap lapisan berisi proses perhitungan fuzzy. 
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Lapisan 1 : 
Lapisan  pertama merupakan lapisan masukkan dari error dan 

delta error, dengan nilai bobot 1. Hasil keluaran pada proses ini 
diperoleh dari Persamaan 2.61 dan akan menjadi masukkan pada lapisan 
kedua yang akan melakukan proses fuzzifikasi.

Lapisan 2 : 
Lapisan kedua terdiri dari 10 node yang merupakan proses 

fuzzifikasi dari error dan delta error. Fungsi keanggotaan yang 
digunakan yaitu fungsi segitiga dengan 5 himpunan pendukung untuk 
error dan delta error. Gambar 3.5 menunjukkan fungsi keanggotaan dari 
error dan delta error.

μe

e

NB NS Z PS PB

(a)

μde

de

NB NS Z PS PB

(b)
Gambar 3.5 Fungsi Keanggotan : (a) error; (b) delta error

Keluaran dari lapisan ini diperoleh dari Persamaan 2.62, dengan 
nilai n dan m sama dengan 5 karena setiap masukkan yaitu error dan 
delta error mempunyai 5 himpunan pendukung.

Lapisan 3 : 
Lapisan ketiga merupakan lapisan basis aturan dengan 

menggunakan tabel  Mack Vicar Wheelan seperti Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Tabel Basis Aturan Mack Vicar Wheelan 
ue1 ue2 ue3 ue4 ue5

ude1 NB NB NS NS Z

ude2 NB NS NS Z PS

ude3 NS NS Z PS PS

ude4 NS Z PS PS PB

ude5 Z PS PS PB PB

Lapisan  pertama merupakan lapisan masukkan dari 
delta error, dengan nilai bobot 1. Hasil keluaran pada proses ini 
diperoleh dari Persamaan 2.61 dan akan menjadi masukkan pada lapisan 
kedua yang akan melakukan proses fuzzifikasi.

Lapisan 2 : 
Lapisan kedua terdiri dari 10 node yang merupakan proses 

fuzzifikasi dari error dan delta error. Fungsi keanggotaan yang 
digunakan yaitu fungsi segitiga dengan 5 himpunan pendukung untuk 
error dan delta error. Gambar 3.5 menunjukkan fungsi keanggotaan dari 
error dan delta error.
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nilai n dan m sama dengan 5 karena setiap masukkan yaitu error dan 
delta error mempunyai 5 himpunan pendukung.

Lapisan 3 : 
Lapisan ketiga merupakan lapisan basis aturan dengan 

menggunakan tabel  Mack Vicar Wheelan seperti Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Tabel Basis Aturan Mack Vicar Wheelan 
ue1 ue2 ue3 ue4 ue5

ude1 NB NB NS NS Z

ude2 NB NS NS Z PS

ude3 NS NS Z PS PS

ude4 NS Z PS PS PB
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Dengan masukkan dari fungsi keanggotan error dan delta error 
diperoleh nilai dari basis aturan. Basis aturan ini menggunakan operasi 
seperti pada Persamaan 2.64 karena menggunakan struktur neuro fuzzy
Mamdani.

Lapisan 4 : 
Hasil dari basis aturan kemudian dihitung dalam operasi inferensi 

pada lapisan keempat. Operasi yang digunakan seperti pada Persamaan 
2.65 dan Persamaan 2.66, sehingga bobot pada lapisan ini bernilai 1 
karena pada proses backward nanti tidak dilakukan proses revisi pada 
operasi inferensi ini.

Lapisan 5 : 
Proses defuzzifikasi pada lapisan ini menggunakan fungsi 

singleton seperti Gambar 3.6.
μy

y
cy-cy1 +cy2+cy1-cy2

Gambar 3.6 Fungsi Singleton Sinyal Keluaran

Proses perhitungan dilakukan dengan Persamaan 2.67 dengan 
nilai bobot berupa nilai tengah dari fungsi. Nilai tengah ini nanti yang 
akan direvisi nilainya supaya sinyal keluaran atau sinyal kontrol dapat 
sesuai dengan yang dibutuhkan plant.

3.4.2 Tahap Backward Propagation
Pada tugas akhir ini, struktur neuro fuzzy yang digunakan ialah 

struktur neuro fuzzy Mamdani sehingga proses backward atau proses
revisi bobot hanya dilakukan pada lapisan kelima yaitu lapisan 
defuzzifikasi untuk menghasilkan sinyal kontrol. Revisi bobot berupa 
revisi nilai tengah dari fungsi keanggotaan fungsi sinyal kontrol. Untuk 
menghitung bobot atau nilai tengah baru digunakan Persamaan 2.58.
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Proses perhitungan dilakukan dengan Persamaan 2.67 dengan 
nilai bobot berupa nilai tengah dari fungsi. Nilai tengah ini nanti yang 
akan direvisi nilainya supaya sinyal keluaran atau sinyal kontrol dapat 
sesuai dengan yang dibutuhkan plant.

3.4.2 Tahap Backward Propagation
Pada tugas akhir ini, struktur neuro fuzzyfuzzyf yang digunakan ialah 

struktur neuro fuzzyfuzzyf Mamdani sehingga proses backward atau proses
revisi bobot hanya dilakukan pada lapisan kelima yaitu lapisan 
defuzzifikasi untuk menghasilkan sinyal kontrol. Revisi bobot berupa 
revisi nilai tengah dari fungsi keanggotaan fungsi sinyal kontrol. Untuk 
menghitung bobot atau nilai tengah baru digunakan Persamaan 2.58.
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-Halaman ini sengaja dikosongkan--Halaman ini sengaja dikosongkan-
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BAB 4 
HASIL DAN PENGUJIAN

  
4.1 Gambaran Singkat Simulasi Sistem 

Simulasi sistem berupa simulasi pengaturan kecepatan motor 
spindle mesin CNC Mill 35-005-C dengan metode kontroler neuro 
fuzzy. Pengujian pertama dilakukan dengan cara melakukan simulasi 
terhadap model matematis yang telah diperoleh pada persamaan 3.11. 

Selanjutnya, dilakukan pengujian terhadap kontroler untuk 
mengetahui performansi metode kontrol neuro fuzzy. Dengan cara 
kecepatan referensi motor dibuat konstan kemudian dilakukan terhadap 
kontroler neuro fuzzy apakah kontroler tersebut dapat mengatasi 
perubahan respon karena perubahan kecepatan referensi. Kemudian 
dilakukan pengujian terhadap kontroler neuro fuzzy dengan memberikan 
perubahan beban pada motor untuk mendapatkan karakteristik kontroler 
neuro fuzzy. 

4.2 Simulasi Sistem 
Simulasi sistem dilakukan dengan model matematis yang telah 

didapatkan pada identifikasi sebelumnya pada persamaan (3.11) : 

𝐺𝐿(𝑠) =
1,0386

[3.64351744𝑠+3.8176𝑠+1]
    (4.1) 

Simulasi dilakukan pada sistem dengan sinyal input step, yang 
merepresentasikan nilai referensi kecepatan motor. 

4.2.1 Pengujian Fungsi Alih Hasil Identifikasi 
Pengujian fungsi alih yang sudah diperoleh dari hasil identifikasi, 

digunakan untuk mengetahui perbandingan antara respon hasil simulasi 
fungsi alih dan respon hasil pengukuran plant. Gambar 4.1 
menunjukkan perbandingan antara respon hasil pengukuran plant
dengan respon fungsi alih. 
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dengan respon fungsi alih. 
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Gambar 4.1 Perbandingan Respon Real Plant dengan Respon Fungsi 
Alih

Dari Gambar 4.1 diketahui, respon plant dengan sistem open loop
atau tanpa kontroler, respon yang dihasilkan untuk mencapai nilai atau 
kecepatan referensi membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai 
nilai steady state sebesar 2597 rpm membutuhkan waktu 9.137 detik.
Dengan kondisi tersebut sehingga diperlukan kontroler untuk 
memberikan aksi kontrol sehingga respon plant mencapai steady state
di nilai referensi yang telah ditentukan.

4.3 Simulasi Pengujian Kontroler 
Pada subbab ini, akan disimulasikan hasil identifikasi dari motor 

spindle dengan kontroler neuro fuzzy untuk mengetahui performansi 
sistem. Simulasi pengujian kontroler dilakukan dengan perangkat lunak 
Simulink MATLAB R2010a. Pada pengujiannya, rancangan akan 
disimulasikan ketika terjadi perubahan referensi dan saat perubahan 
beban untuk mengetahui karakeristik kontroler. 

4.3.1 Proses Learning Kontroler Neuro Fuzzy
Model matematika yang didapat pada identifikasi data plant 

motor akan digunakan dalam proses learning kontroler neuro fuzzy. 
Selain itu, proses learning menggunakan model referensi yang telah 
ditentukan dengan spesifikasi settling time (ts±0,5%) = 15 detik, 
overshoot (Mp) = 0% dan rise time (tr) = 8,9 detik. Model referensi 
yang diperoleh : 

Gambar 4.1 Perbandingan Respon Real Plant dengan Respon Fungsi 
Alih

Dari Gambar 4.1 diketahui, respon plant dengan sistem open loop
atau tanpa kontroler, respon yang dihasilkan untuk mencapai nilai atau 
kecepatan referensi membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai 
nilai steady state sebesar 2597 rpm membutuhkan waktu 9.137 detik.
Dengan kondisi tersebut sehingga diperlukan kontroler untuk 
memberikan aksi kontrol sehingga respon plant mencapai steady state
di nilai referensi yang telah ditentukan.

4.3 Simulasi Pengujian Kontroler 
Pada subbab ini, akan disimulasikan hasil identifikasi dari motor 

spindle dengan kontroler neuro fuzzy untuk mengetahui performansi 
sistem. Simulasi pengujian kontroler dilakukan dengan perangkat lunak 
Simulink MATLAB R2010a. Pada pengujiannya, rancangan akan 
disimulasikan ketika terjadi perubahan referensi dan saat perubahan 
beban untuk mengetahui karakeristik kontroler. 

4.3.1 Proses Learning Kontroler Neuro Fuzzy
Model matematika yang didapat pada identifikasi data plant 

motor akan digunakan dalam proses learning kontroler neuro fuzzy. 
Selain itu, proses learning menggunakan model referensi yang telah 
ditentukan dengan spesifikasi settling time (ts±0,5%) = 15 detik, 
overshoot (Mp) = 0% dan overshoot (Mp) = 0% dan overshoot rise time (tr) = 8,9 detik. Model referensi 
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Y(s) 1
=

X(s) 3.5s +1
      (4.2) 

 Dari proses learning yang telah dilakukan diperoleh data 
parameter kontroler neuro fuzzy seperti pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Parameter Kontroler Neuro Fuzzy
No. Parameter Nilai
1. Bobot (nilai tengah) awal (c) 1,3978

1,8478
2,2978
2,7478
3,1978

2. Learning rate (alpha/α) 0,0010
3. Konstanta fungsi aktifasi (Lamda/λ) 1,0000

Diagram blok proses learning pada kontroler neuro fuzzy dapat 
dilihat pada Gambar 4.2.  

Gambar 4.2 Struktur Proses Learning Kontroler Neuro Fuzzy 

Dengan meggunakan kontroler neuro fuzzy pada plant didapatkan 
hasil respon seperti pada Gambar 4.4 dengan skema pengujian pada 
Gambar 4.3 : 
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 Dari proses learning yang telah dilakukan diperoleh data 

parameter kontroler neuro fuzzy seperti pada Tabel 4.1.  

Tabel 4.1 Parameter Kontroler Neuro Fuzzy
No. Parameter Nilai
1. Bobot (nilai tengah) awal (c) 1,3978

1,8478
2,2978
2,7478
3,1978

2. Learning rate (alpha/α) 0,0010
3. Konstanta fungsi aktifasi (Lamda/λ) 1,0000

Diagram blok proses learning pada kontroler neuro fuzzy dapat 
dilihat pada Gambar 4.2.  

Gambar 4.2 Struktur Proses Learning Kontroler Neuro Fuzzy 

Dengan meggunakan kontroler neuro fuzzy pada plant didapatkan 
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Gambar 4.3. Skema Pengujian Dengan Kontroler Neuro Fuzzy
 

Gambar 4.4. Respon Plant dengan Kontroler Neuro Fuzzy  

Ketika plant menggunakan kontroler neuro fuzzy, seperti pada 
Gambar 4.4, dapat terlihat bahwa respon dengan kontroler dapat 
mencapai seperti respon yang diinginkan. Hasil respon juga dapat 
dilihat untuk mencapai steady state membutuhkan waktu (ts) sebesar  
5,68 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 5% 
hingga 95% dari nlai steady state (rise time) adalah sebesar 6,29 detik.  

4.3.2 Pengujian Dengan Perubahan Nilai Referensi 
Dalam sistem CNC yang sesungguhnya, penetapan kecepatan 

referensi spindle dilakukan atas berbagai hal, diantaranya jenis mata 
pahat, jenis benda kerja dan juga proses feeding, sehingga terkadang 

Gambar 4.3. Skema Pengujian Dengan Kontroler Neuro Fuzzy

Gambar 4.4. Respon Plant dengan Kontroler Neuro Fuzzy  Neuro Fuzzy  Neuro Fuzzy

Ketika plant menggunakan kontroler plant menggunakan kontroler plant neuro fuzzy, seperti pada 
Gambar 4.4, dapat terlihat bahwa respon dengan kontroler dapat 
mencapai seperti respon yang diinginkan. Hasil respon juga dapat 
dilihat untuk mencapai steady state membutuhkan waktu (tstst ) sebesar  
5,68 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai 5% 
hingga 95% dari nlai steady state (rise time) adalah sebesar 6,29 detik.  

4.3.2 Pengujian Dengan Perubahan Nilai Referensi 
Dalam sistem CNC yang sesungguhnya, penetapan kecepatan 

referensi spindle dilakukan atas berbagai hal, diantaranya jenis mata 
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terjadi perubahan referensi sewaktu-waktu. Ketika nilai referensi 
kecepatan berubah, respon juga harus dapat mengikuti dan steady state
pada nilai referensi baru yang telah ditetapkan. 

Pengujian pertama dilakukan dengan mengubah nilai referensi 
dari 2500 rpm ke 2000 rpm, dalam kondisi real pada mesin CNC yaitu 
ketika pekerjaan penyelesaian (finishing) akhir yang memerlukan 
kehalusan dan kepresisian ukuran tertentu, sehingga kecepatan 
pemakanannya harus menggunakan angka yang kecil. Skema dapat 
terlihat pada Gambar 4.5 dengan final value sebelumnya 2500 diubah 
menjadi 2000 dan hasil respon dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.5. Skema Pengujian Dengan Nilai Referensi 2000 rpm 

kecepatan berubah, respon juga harus dapat mengikuti dan steady state
pada nilai referensi baru yang telah ditetapkan. 

Pengujian pertama dilakukan dengan mengubah nilai referensi 
dari 2500 rpm ke 2000 rpm, dalam kondisi real pada mesin CNC yaitu 
ketika pekerjaan penyelesaian (finishingpekerjaan penyelesaian (finishingpekerjaan penyelesaian ( ) akhir yang memerlukan 
kehalusan dan kepresisian ukuran tertentu, sehingga kecepatan 
pemakanannya harus menggunakan angka yang kecil. Skema dapat 
terlihat pada Gambar 4.5 dengan final value sebelumnya 2500 diubah 
menjadi 2000 dan hasil respon dapat dilihat pada Gambar 4.6.

Gambar 4.5. Skema Pengujian Dengan Nilai Referensi 2000 rpm 
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Gambar 4.6 Respon Plant dengan Perubahan Nilai Referensi dari 2500 
rpm ke 2000 rpm 

Dari kecepatan referensi 2500 rpm menjadi 2000 rpm, terlihat 
bahwa kontroler dapat bekerja memberikan aksi kontrol untuk dapat 
menjaga respon plant dapat kembali steady state disekitar nilai referensi 
yang telah ditentukan yaitu sebesar 2000 rpm. Respon ketika diberi 
kontroler membutuhkan waktu untuk mencapai steady state adalah 
sebesar 4,71 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan ntuk mencapai 
nilai 5% sampai 95% (rise time) adalah sebesar 5,17 detik. Selain itu 
respon dapat mencapai sesuai dengan model referensi. 

Perubahan nilai referensi selanjutnya dilakukan pula dengan cara 
menaikkan nilai referensi dari 2500 rpm ke 3000 rpm, dalam kondisi 
real pada mesin CNC yaitu ketika pekerjaan pendahuluan dimana 
pemotongan atau penyayatan benda kerja tidak diperlukan hasil yang 
halus dan presisi, sehingga kecepatan pemakanannya dapat dipilih 
angka yang besar. Semakin tebal penyayatan hendaknya semakin 
rendah putarannya untuk menjaga umur pahat dan tidak terjadi beban 
lebih terhadap motor penggeraknya.Skema dapat dilihat pada Gambar 
4.7 dan hasil respon dari perubahan referensi dapat dilihat pada Gambar 
4.8.

Gambar 4.6 Respon Plant dengan Perubahan Nilai Referensi dari 2500 
rpm ke 2000 rpm 

Dari kecepatan referensi 2500 rpm menjadi 2000 rpm, terlihat 
bahwa kontroler dapat bekerja memberikan aksi kontrol untuk dapat 
menjaga respon plant dapat kembali steady state disekitar nilai referensi 
yang telah ditentukan yaitu sebesar 2000 rpm. Respon ketika diberi 
kontroler membutuhkan waktu untuk mencapai steady state adalah 
sebesar 4,71 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan ntuk mencapai 
nilai 5% sampai 95% (rise time) adalah sebesar 5,17 detik. Selain itu 
respon dapat mencapai sesuai dengan model referensi. 

Perubahan nilai referensi selanjutnya dilakukan pula dengan cara 
menaikkan nilai referensi dari 2500 rpm ke 3000 rpm, dalam kondisi 
real pada mesin CNC yaitu ketika pekerjaan pendahuluan dimana 
pemotongan atau penyayatan benda kerja tidak diperlukan hasil yang 
halus dan presisi, sehingga kecepatan pemakanannya dapat dipilih 
angka yang besar. Semakin tebal penyayatan hendaknya semakin 
rendah putarannya untuk menjaga umur pahat dan tidak terjadi beban 
lebih terhadap motor penggeraknya.Skema dapat dilihat pada Gambar 
4.7 dan hasil respon dari perubahan referensi dapat dilihat pada Gambar 
4.8.
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Gambar 4.7 Skema Pengujian Dengan Nilai Referensi 3000 rpm 

Gambar 4.8. Respon Plant dengan Perubahan Nilai Referensi dari 2500 
rpm ke 3000 rpm

Gambar 4.7 Skema Pengujian Dengan Nilai Referensi 3000 rpm 

Gambar 4.8. Respon Plant dengan Perubahan Nilai Referensi dari 2500 
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Ketika kecepatan referensi dinaikkan dari 2500 rpm mencapai 
3000 rpm, terlihat bahwa kontroler dapat bekerja memberikan aksi 
kontrol untuk dapat menjaga respon plant dapat kembali steady state 
disekitar nilai referensi yang telah ditentukan yaitu sebesar 3000 rpm. 
Respon ketika diberi kontroler membutuhkan waktu untuk mencapai 
steady state adalah sebesar 6,3 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai nilai 5% sampai 95% (rise time) adalah sebesar 6,92 
detik. Selain itu respon dapat mencapai sesuai dengan model referensi. 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 yaitu tabel 
spesifikasi ketika kecepatan referensi diturunkan menjadi 2000 rpm dan 
dinaikkan menjadi 3000 rpm. 

Tabel 4.2 Spesifikasi Pengujian dengan Pengubahan Nilai Referensi 
Spesifikasi Kecepatan ref.

2500 rpm
Kecepatan ref. 
2500 menjadi 

2000 rpm

Kecepatan ref. 
2500 menjadi 

3000 rpm
ts(5%) 5,68 detik 4,71 detik 6,32 detik
tr(5%-95%) 6,29 detik 5,17 detik 6,92 detik
td 2,91 detik 2,48 detik 3,28 detik
%ess 0,08 % 0,1% 0,03%

4.3.3 Simulasi dan Pengujian Dengan Penambahan Beban 
Pembebanan terjadi ketika proses milling berlangsung.

Pembebanan yang dimaksudkan disini adalah ketebalan dari jenis bahan 
yang akan dipahat oleh mesin CNC. Pada saat mata pahat menyentuh 
benda pahat dengan ketebalan tertentu, maka akan memperlambat 
kecepatan putar dari motor spindle mesin CNC yang mengakibatkan
kecepatan real spindle akan melebihi nilai referensi akibat aksi kontrol 
sebelumnya, sehingga diperlukan aksi kontrol berikutnya berupa 
penurunan kecepatan sehingga kecepatan putar spindle kembali 
disekitar nilai referensi. Pengaruh pembebanan ketika diberikan pada 
plant dapat dilihat pada Gambar 4.10 dengan skema pengujian pada 
Gambar 4.9.

3000 rpm, terlihat bahwa kontroler dapat bekerja memberikan aksi 
kontrol untuk dapat menjaga respon plant dapat kembali steady state 
disekitar nilai referensi yang telah ditentukan yaitu sebesar 3000 rpm. 
Respon ketika diberi kontroler membutuhkan waktu untuk mencapai 
steady state adalah sebesar 6,3 detik. Sedangkan waktu yang dibutuhkan 
untuk mencapai nilai 5% sampai 95% (rise time) adalah sebesar 6,92 
detik. Selain itu respon dapat mencapai sesuai dengan model referensi. 

Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada Tabel 4.2 yaitu tabel 
spesifikasi ketika kecepatan referensi diturunkan menjadi 2000 rpm dan 
dinaikkan menjadi 3000 rpm. 

Tabel 4.2 Spesifikasi Pengujian dengan Pengubahan Nilai Referensi 
Spesifikasi Kecepatan ref.

2500 rpm
Kecepatan ref. 
2500 menjadi 

2000 rpm

Kecepatan ref. 
2500 menjadi 

3000 rpm
ts(5%) 5,68 detik 4,71 detik 6,32 detik
tr(5%-95%) 6,29 detik 5,17 detik 6,92 detik
td 2,91 detik 2,48 detik 3,28 detik
%ess 0,08 % 0,1% 0,03%

4.3.3 Simulasi dan Pengujian Dengan Penambahan Beban 
Pembebanan terjadi ketika proses milling berlangsungmilling berlangsungmilling .

Pembebanan yang dimaksudkan disini adalah ketebalan dari jenis bahan 
yang akan dipahat oleh mesin CNC. Pada saat mata pahat menyentuh 
benda pahat dengan ketebalan tertentu, maka akan memperlambat 
kecepatan putar dari motor spindle mesin CNC yang mengakibatkan
kecepatan real spindle akan melebihi nilai referensi akibat aksi kontrol 
sebelumnya, sehingga diperlukan aksi kontrol berikutnya berupa 
penurunan kecepatan sehingga kecepatan putar spindle kembali 
disekitar nilai referensi. Pengaruh pembebanan ketika diberikan pada 
plant dapat dilihat pada Gambar 4.10dapat dilihat pada Gambar 4.10dapat dilihat pada Gam dengan skema pengujian pada 
Gambar 4.9.
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Gambar 4.9. Skema Pengujian Dengan Penambahan Beban 

Gambar 4.10. Hasil Simulasi Ketika Terjadi Penambahan Beban 

Ketika terjadi pembebanan menyebabkan respon mengalami 
kenaikan, hal tersebut membuktikan bahwa pembebanan merupakan 
salah satu fakor yang mempengaruhi kecepatan putar sehingga kontroler 
harus mampu beradaptasi atas perubahan beban yang terjadi dan 
memberikan aksi kontrol lebih supaya respon dapat kembali steady state 
disekitar nilai referensi. Ketika plant diberi pembebanan, dengan 
kontroler neuro fuzzy terlihat bahwa respon plant dapat menyesuaikan 
kecepatan referensi dan model referensi dengan membutuhkan waktu 
untuk mencapai steady state sebesar 5,71 detik dan rise time sebesar 
6,27 detik. 

  

Gambar 4.9. Skema Pengujian Dengan Penambahan Beban 

Gambar 4.10. Hasil Simulasi Ketika Terjadi Penambahan Beban 

Ketika terjadi pembebanan menyebabkan respon mengalami 
kenaikan, hal tersebut membuktikan bahwa pembebanan merupakan 
salah satu fakor yang mempengaruhi kecepatan putar sehingga kontroler 
harus mampu beradaptasi atas perubahan beban yang terjadi dan 
memberikan aksi kontrol lebih supaya respon dapat kembali steady state 
disekitar nilai referensi. Ketika plant diberi pembebanan, dengan plant diberi pembebanan, dengan plant
kontroler neuro fuzzy terlihat bahwa respon plant dapat menyesuaikan 
kecepatan referensi dan model referensi dengan membutuhkan waktu 
untuk mencapai steady state sebesar 5,71 detik dan rise time sebesar 
6,27 detik. 
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BAB 5 
PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 

Model matemastis yang sesuai untuk mempresentasikan plant
pada penelitian ini adalah model matematis dengan nilai integral square 
error (ISE) terkecil yaitu saat dilakukan identifikasi dengan metode 
latzel dan didapatkan ISE sebesar 3,301x106. 

Dari hasil simulasi diperoleh bahwa dengan menggunakan 
kontroler neuro fuzzy pada pengaturan kecepatan motor spindle mesin 
CNC Mill 35-0005-C, kontroler dapat membuat respon kecepatan aktual 
mengikuti kecepatan referensi dengan beberapa kondisi pengujian.

Pada kondisi tanpa beban dan kecepatan referensi 2500 rpm
membutuhkan waktu untuk mencapai steady state sebesar 5,68 detik
dan rise time 6,29 detik. Pada beberapa kondisi pengujian dengan 
perubahan kecepatan referensi saat diturunkan dari 2500 rpm menjadi 
2000 rpm, membutuhkan waktu untuk mencapai steady state sebesar
4,71 detik dan rise time sebear 5,17 detik. Dan ketika dinaikkan dari 
2500 menjadi 3000 rpm membutuhkan waktu untuk mencapai steady 
state sebesar sebesar 6,32 detik dan rise time sebesar 6,92 detik.

5.2. Saran 
Dalam penelitian ini hanya diberikan satu jenis pembebanan, 

untuk untuk lebih akurat baiknya ditambahkan beberapa pembebanan 
dalam satu sistem agar mendapat parameter yang lebih spesifik. 
Diharapkan kedepannya hasil simulasi yang diperoleh dapat 
diimplementasikan pada plant riil.
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LAMPIRAN A 
 

A.1. Listing Program Fuzzifikasi

function xfe=fuzifikasi(x) 
xfe=[0 0 0 0 0]';   
if x<-2 
     xfe(1)=1; 
elseif x<-1 
     xfe(1)= -1-x; 
     xfe(2)= x-(-2); 
elseif x<0 
     xfe(2)= 0-x; 
     xfe(3)= x-(-1); 
elseif x<1 
     xfe(3)= 1-x; 
     xfe(4)= x-0; 
elseif x<2 
     xfe(4)= 2-x; 
     xfe(5)= x-1; 
else 
     xfe(5)=1; 
end 
   
A.2 Listing Program Inference Fuzzy 
 
function uf=inference(infer) 
erf(1)=infer(1); 
erf(2)=infer(2); 
erf(3)=infer(3); 
erf(4)=infer(4); 
erf(5)=infer(5); 
  
derf(1)=infer(6); 
derf(2)=infer(7); 
derf(3)=infer(8); 
derf(4)=infer(9); 
derf(5)=infer(10); 

A.1. Listing Program Fuzzifikasi

function xfe=fuzifikasi(x)
xfe=[0 0 0 0 0]';  
if x<-2
     xfe(1)=1;
elseif x<-1
     xfe(1)= -1-x;
     xfe(2)= x-(-2);
elseif x<0
     xfe(2)= 0-x;
     xfe(3)= x-(-1);
elseif x<1
     xfe(3)= 1-x;
     xfe(4)= x-0;
elseif x<2
     xfe(4)= 2-x;
     xfe(5)= x-1;
else
     xfe(5)=1;
end
  
A.2 Listing Program Inference Fuzzy 

function uf=inference(infer)
erf(1)=infer(1);
erf(2)=infer(2);
erf(3)=infer(3);
erf(4)=infer(4);
erf(5)=infer(5);

derf(1)=infer(6);
derf(2)=infer(7);
derf(3)=infer(8);
derf(4)=infer(9);
derf(5)=infer(10);
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uf=[0 0 0 0 0]'; 
  
rbf=[1 1 2 2 3 
     1 2 2 3 4 
     2 2 3 4 4 
     2 3 4 4 5 
     3 4 4 5 5]; 
 for i=1:5 
     for j=1:5 
         k=rbf(i,j); 
          uf(k)=max( uf(k), min(erf(j),derf(i)) 
); 
     end 
 end 

A.3 Listing Program Neural Network

function uk=defusika(xx)
global cc y1 y2 k c ey1 ey2 lamda alpa 
uf(1)=xx(1); 
uf(2)=xx(2); 
uf(3)=xx(3); 
uf(4)=xx(4); 
uf(5)=xx(5); 
em=xx(6); 
Tmax=xx(7); 
tt=xx(8); 
if tt==0 
    lamda = 1; 
    alpa=0.001; 
    k = 1.0386; 
    cc = 2407.08646; 
    c(1)= cc-Tmax; 
    c(2)= cc-Tmax/2; 
    c(3)= cc 
    c(4)= cc+Tmax/2; 
    c(5)= cc+Tmax; 
end 

uf=[0 0 0 0 0]';

rbf=[1 1 2 2 3
     1 2 2 3 4
     2 2 3 4 4
     2 3 4 4 5
     3 4 4 5 5];
for i=1:5
     for j=1:5
         k=rbf(i,j);
          uf(k)=max( uf(k), min(erf(j),derf(i)) 
);
     end
end

A.3 Listing Program Neural Network

function uk=defusika(xx)
global cc y1 y2 k c ey1 ey2 lamda alpa
uf(1)=xx(1);
uf(2)=xx(2);
uf(3)=xx(3);
uf(4)=xx(4);
uf(5)=xx(5);
em=xx(6);
Tmax=xx(7);
tt=xx(8);
if tt==0
    lamda = 1;
    alpa=0.001;
    k = 1.0386;
    cc = 2407.08646;
    c(1)= cc-Tmax;
    c(2)= cc-Tmax/2;
    c(3)= cc
    c(4)= cc+Tmax/2;
    c(5)= cc+Tmax;
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%proses learning 
z1=c(1)*uf(1)+c(2)*uf(2)+c(3)*uf(3)+c(4)*uf(4)+c
(5)*uf(5); 
z2=uf(1)+uf(2)+uf(3)+uf(4)+uf(5); 
y1=lamda*z1; 
y2=lamda*z2; 
uk=y1/y2; 
  
%prediksi eror 
eu=em*k; 
  
%revisi bobot 
ey1=y2*eu; 
ey2=0; 
  
cc=cc+alpa*lamda*ey1*uf(3); 
c(1)= cc-Tmax; 
c(2)= cc-Tmax/2; 
c(3)= cc 
c(4)= cc+Tmax/2; 
c(5)= cc+Tmax; 

  

%proses learning
z1=c(1)*uf(1)+c(2)*uf(2)+c(3)*uf(3)+c(4)*uf(4)+c
(5)*uf(5);
z2=uf(1)+uf(2)+uf(3)+uf(4)+uf(5);
y1=lamda*z1;
y2=lamda*z2;
uk=y1/y2;

%prediksi eror
eu=em*k;

%revisi bobot
ey1=y2*eu;
ey2=0;

cc=cc+alpa*lamda*ey1*uf(3);
c(1)= cc-Tmax;
c(2)= cc-Tmax/2;
c(3)= cc
c(4)= cc+Tmax/2;
c(5)= cc+Tmax;
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LAMPIRAN B

B.1. Diagram Simulink Simulasi SistemB.1. Diagram Simulink Simulasi Sistem
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B.2. Diagram Simulink Subsystem Kontroler Neuro Fuzzy
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