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ABSTRAK 

 Keamanan dan kehandalan operasi sistem pada suatu plant sangat 

berpengaruh terhadap kinerja dan keselamatan proses, sehingga diperlukan suatu 

cara untuk dapat mengetahui kehandalan dari suatu plant. Salah satu instrumen 

yang paling sering digunakan di industri adalah motor listrik, dan salah satu jenis 

dari motor listrik ini adalah motor DC. Penurunan performansi pada motor DC 

dapat menyebabkan penurunan keandalannya, sehingga diperlukan prediksi 

reliabilitas untuk motor DC. Tujuan dari Tugas Akhir ini adalah untuk dapat 

merancang sistem monitoring keandalan pada motor DC dengan algoritma particle 

filtering dan mengetahui tingkat ketelitian dan performansi sistem monitoring 

keandalan pada motor DC dengan algoritma particle filtering. Tahapan-tahapan 

yang dilakukan antara lain perancangan pemodelan sistem kontrol motor DC 

dengan kesalahan sensor, perancangan algoritma particle filtering untuk 

mengestimasi kesalahan, perancangan algoritma exponential smoothing, serta 

perancangan sistem prediksi keandalan. Pengujian dilakukan dengan parameter 

Holt 𝑎 = 0.1 dan 𝑏 = 0.1 dengan batas atas kecepatan motor sebesar 2,3 m/s. Pada 

uji algoritma prediksi keandalan dengan 3 jenis step, didapatkan hasil prediksi 

keandalan dengan sepuluh step memiliki ketelitian paling baik dan ketiga step 

mencapai 𝑅 = 0 pada detik ke 13.606 detik, lebih lambat 6 detik dari keadaan 

sebenarnya yaitu pada detik ke-13.600,08. 

 

Kata kunci : Motor DC, particle filtering, exponential smoothing, prediksi 

keandalan, reliabilitas. 
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ABSTRACT 

 Security and reliability of a system operation at a plant is very influential 

on the performance and safety of the process, so we need to find a way to be able 

to determine the reliability of a plant. One of the most commonly used instrument 

in the industry is electric motor, and one of them is DC motor. A decrease in the 

performance of the DC motor can cause the decrease in its reliability, so a 

reliability prediction system is needed for a DC motor. The purpose of this Final 

Project is to be able to design a reliability monitoring system on a DC motor with 

a particle filtering algorithm and determine the level of accuracy and performance 

of a reliability monitoring system on a DC motor with a particle filtering algorithm. 

The steps taken include designing a DC motor control system with sensor error, 

designing a particle filtering algorithm to estimate errors, designing an exponential 

smoothing algorithm, and designing a predictive reliability system. The test was 

carried out with Holt’s parameters a = 0.1 and b = 0.1 with the upper limit of the 

motor speed of 2.3 m/s. From the reliability prediction algorithm test with 3 types 

of steps, the results obtained from the reliability predictions system are that the ten 

steps prediction has the best performance from all the steps predictions and the 3 

types of prediction steps reach 𝑅 = 0 at 13.606 seconds, 6 seconds slower than the 

the real condition that reach the same point at 13.600,08 seconds. 

 

Keywords: Motor DC, particle filtering, exponential smoothing, reliability 

prediction.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Keamanan dan kehandalan operasi sistem pada suatu plant sangat 

berpengaruh terhadap kualitas produksi plant tersebut, yang tentu saja akan 

mempengaruhi keuntungan dari hasil produksi. Selain itu, keamanan dan 

kehandalan sistem juga akan mempengaruhi keefektifan kerja, keselamatan serta 

kesehatan pekerja, dan juga terhadap lingkungan. Melalui analisis reliabilitas, kita 

dapat mempelajari mengenai kegagalan sistem dan kuantifikasi probabilitasnya. 

 Salah satu hal yang penting dalam analisis reliabilitas adalah prediksi 

reliabilitas, yang bertujuan untuk memperkirakan kemunculan kegagalan sistem di 

masa depan untuk perencanaan pemeliharaan dan kebijakan penggantian, serta 

yang lainnya. Namun, keandalan sistem bervariasi selama masa pakainya, 

tergantung pada kondisi di mana ia beroperasi. (Lins, et al., 2011) 

 Salah satu instrumen yang paling sering digunakan di industri adalah motor 

listrik. Pemakaiannya banyak diaplikasikan di berbagai bidang, mulai dari peralatan 

rumah tangga, peralatan industri, robot, transportasi, dan lain-lain. Motor listrik 

sendiri termasuk kedalam kategori mesin listrik dinamis dan merupakan sebuah 

perangkat elektromagnetik yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. 

(Badaruddin & Heris, 2015) 

 Salah satu jenis dari motor listrik ini adalah motor DC. Motor DC banyak 

digunakan pada berbagai aplikasi industri di mana kontrol kecepatan sangat 

penting, seperti pada mesin cetak, elevator, conveyer, dan penggerak mesin-mesin 

pabrik lainnya. 

 Namun seiring dengan waktu, peralatan elektrik maupun mekanik pasti 

mengalami penurunan performansi, tidak terkecuali dengan motor DC. Penurunan 

performansi ini akan mengakibatkan adanya penurunan pada realibilitas mesin 

pula. Apabila penurunan ini mencapai batas minimum kelayakan kerjanya, maka 

dapat terjadi kerusakan pada mesin yang dapat menyebabkan kegagalan mesin 

untuk beroperasi. Apabila kerusakan cukup fatal, maka ini tidak hanya 
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menyebabkan kerusakan pada motor DC saja, tetapi juga komponen lain yang 

bekerja bersamanya, sehingga kerugian yang ditimbulkan bisa menjadi lebih besar. 

 Oleh karena itu, dibutuhkan suatu cara untuk dapat memprediksi realibilitas 

motor DC. Apabila reliabilitas dan degradasi performansinya dapat diprediksi, 

maka waktu sistem untuk mencapai failure time-nya dapat diestimasi sehingga 

dapat mencegah kerusakan total pada sistem dan memprediksi jadwal untuk 

maintenance alat secara berkala. 

 Motor DC merupakan salah satu jenis sistem nonlinear, sehingga 

penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan metode untuk sistem linear biasa. 

Salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan nonlinear adalah dengan 

menggunakan particle filter. Gagasan utama yang mendasari particle filter adalah 

ia digunakan untuk memperkirakan fungsi kepadatan filtering-nya sebagai sebuah 

set sampel berbobot. (Schön, 2010) 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya, maka 

dapat dirumuskan masalah sebagaimana berikut ini: 

a. Apakah algoritma particle filtering dapat digunakan dalam rancang bangun 

sistem monitoring reliability pada Motor DC? 

b. Bagaimana tingkat ketelitian dan performansi sistem monitoring keandalan 

pada motor DC dengan algoritma particle filtering? 

 

1.3 Tujuan 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka didapatkan tujuan sebagai 

berikut: 

a. Merancang sistem monitoring keandalan pada motor DC dengan algoritma 

particle filtering. 

b. Mengetahui tingkat ketelitian dan performansi sistem monitoring keandalan 

pada motor DC dengan algoritma particle filtering. 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Batasan masalah dalam penelitian ini antara lain: 
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a. Data yang digunakan untuk sistem monitoring adalah data arus dan 

tegangan masukan motor DC. 

b. Validasi model dilakukan dengan mengacu pada hasil pengukuran saat 

motor DC beroperasi close loop. 

c.  Pemodelan berdasarkan keadaan motor DC tanpa beban. 

 

1.5 Sistematika Laporan 

 Sistematika penulisan laporan tugas akhir adalah sebagai berikut :  

a. BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan dan sistematika laporan.  

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini dibahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 

yang akan dilakukan, seperti apa itu motor DC dan bagaimana 

pemodelannya, kemudian teori-teori mengenai particle filtering, 

exponential smoothing, dan reliabilitas sistem.  

c. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi mengenai bagaimana penelitian dilakukan, seperti metode dan 

langkah-langkah dalam penelitiannya. 

d. BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi mengenai hasil perancangan dan analisis dari penelitian yang 

telah dilakukan, yaitu mengenai perancangan sistem monitoring reliability 

pada motor DC dengan menggunakan particle filtering.  

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab V ini diberikan kesimpulan tentang tugas akhir yang telah 

dilakukan berdasarkan hasil yang diperoleh, serta diberikan saran sebagai 

penunjang maupun pengembangan tugas akhir selanjutnya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

2.1 Motor DC 

 

 

Gambar 2.1 Motor DC 

 

 Motor arus searah (motor DC) adalah mesin yang mengubah energi listrik 

arus searah menjadi energi mekanis. Sebuah motor listrik berfungsi untuk 

mengubah daya listrik menjadi daya mekanik. Pada prinsip pengoperasiannya, 

motor arus searah sangat identik dengan generator arus searah. Kenyataannya mesin 

yang bekerja sebagai generator arus searah akan dapat bekerja sebagai motor arus 

searah. Oleh sebab itu, sebuah mesin arus searah dapat digunakan baik sebagai 

motor arus searah maupun generator arus searah. 

 Berdasarkan fisiknya motor arus searah secara umum terdiri atas bagian 

yang diam dan bagian yang berputar. Pada bagian yang diam (stator) merupakan 

tempat diletakkannya kumparan medan yang berfungsi untuk menghasilkan fluksi 

magnet sedangkan pada bagian yang berputar (rotor) ditempati oleh rangkaian 

jangkar seperti kumparan jangkar, komutator dan sikat. 

 Motor arus searah bekerja berdasarkan prinsip interaksi antara dua fluksi 

magnetik. Dimana kumparan medan akan menghasilkan fluksi magnet yang 

arahnya dari kutub utara menuju kutub selatan dan kumparan jangkar akan 

menghasilkan fluksi magnet yang melingkar. Interaksi antara kedua fluksi magnet 

ini menimbulkan suatu gaya sehingga akan menimbulkan momen puntir atau torsi. 
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 Motor listrik merupakan perangkat elektromagnetis yang mengubah energi 

listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik ini digunakan untuk, misalnya 

memutar impeller pompa, fan atau blower, menggerakkan kompresor, mengangkat 

bahan , dan lain lain. Motor listrik digunakan juga dirumah (mixer, bor listrik, fan 

angin) dan industri. Motor listrik kadang kala disebut “kuda kerja” nya industri 

sebab diperkirakan bahwa motor-motor menggunakan sekitar 70% beban listrik 

total di industri. 

 Motor DC terdapat dalam berbagai ukuran dan kekuatan, masing- masing 

didesain untuk keperluan yang berbeda-beda namun secara umum memiliki 

berfungsi dasar yang sama yaitu mengubah energi elektrik menjadi energi mekanik. 

Sebuah motor DC sederhana dibangun dengan menempatkan kawat yang dialiri 

arus di dalam medan magnet kawat yang membentuk loop ditempatkan sedemikian 

rupa diantara dua buah magnet permanen. Bila arus mengalir pada kawat, arus akan 

menghasilkan medan magnet sendiri yang arahnya berubah-ubah terhadap arah 

medan magnet permanen sehingga menimbulkan putaran. (Rijono, 2004) 

 

2.2 Model Matematik Motor DC 

 Sistem merupakan kesatuan bagian komponen-komponen yang saling 

berhubungan dalam menjalankan suatu aksi. Sesuai dengan komponen yang 

digunakan, suatu sistem dapat berupa sistem mekanik, elektrik, pneumatik, atau 

elektro-mekanik. Motor DC termasuk dalam sistem elektro-mekanik.  

 Salah satu syarat dasar pada kebanyakan strategi yang dipergunakan dalam 

membangun suatu sistem kendali adalah kemampuan dalam memodelkan secara 

matematika dari sistem yaitu sistem yang akan dikendalikan. Model matematika 

dari suatu sistem dapat berupa persamaan differensial, fungsi transfer atau ruang 

keadaan (state-space). (Ogata, 1997) 

 Prinsipnya terdapat dua macam pemodelan matematika yang dapat dipilih, 

yaitu berdasarkan pada teori pengetahuan dengan menggunakan hukum fisika atau 

dengan proses eksperimen yaitu melakukan pengukuran. Kebanyakan kasus tidak 

mungkin untuk membuat model yang sempurna hanya dengan menggunakan 

pengetahuan fisika saja. Beberapa parameter harus ditentukan dari suatu 

eksperimen. Pendekatan ini disebut dengan identifikasi sistem. Model matematik 
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untuk plant motor DC dapat dijabarkan pada bagian elektrik dan mekanik. (Kresna, 

2017) 

 

 

Gambar 2.2 Rangkaian motor DC (Ogata, 2004) 

 

 Berdasarkan gambar 2.2, tegangan (V) untuk sistem motor DC adalah 

masukan yang dipasang pada armatur (R, L, 𝜃 motor). Tegangan tersebut diubah 

oleh motor menjadi gerak putar, gerak putar yang dimaksudkan adalah keluaran 

sistem dan sebagai kecepatan rotasi dari motor. Secara umum, torsi yang 

dibangkitkan oleh motor DC sebanding terhadap arus motor dan kuat medan 

magnet, dengan asumsi bahwa medan magnet konstan maka torsi motor sebanding 

dengan arus motor i dengan faktor konstanta Kt yang dapat dituliskan sebagai 

berikut, 

 

𝑇 = 𝐾 . 𝑖          (2.1) 

 

 Jika kumparan magnet berputar maka tegangan menjadi sebanding dengan 

hasil kali fluks dan kecepatan sudut. Untuk fluks yang konstan, gaya gerak listrik 

balik eb berbanding lurus dengan kecepatan rotasi motor 𝜔 seperti dituliskan dalam 

persamaan berikut, 

  

𝑒 = 𝐾𝑏. ω         (2.2) 

 

 Dalam unit SI, konstanta torsi motor dan gaya gerak listrik emf balik adalah 

sama, sehingga Kt = Kb, sehingga dapat disimbolkan dengan konstanta K untuk 

menyatakan keduanya. 
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 Untuk bagian mekanik, momen inersia rotor (J) dan gesekan viskositas (b) 

menghasilkan torsi dengan persamaan sebagai berikut, 

 

𝐽 + 𝑏𝜔 = 𝑇 = 𝐾. 𝑖        (2.3) 

 

 Pada sistem motor DC, kecepatan kumparan jangkar servo motor DC 

dikendalikan oleh tegangan kumparan jangkar ea, sehingga agar kumparan jangkar 

dapat bergerak, ea melewati rangkaian jangkar yang terdiri dari hambatan jangkar 

(R) dan induktansi jangkar (L), sehingga persamaan diferensial rangkaian kumparan 

jangkar adalah, 

 

𝐿 + 𝑅𝑖 +  𝑒 = 𝑒        (2.4) 

 

 Jika persamaan gaya gerak listrik balik eb (2.2) dimasukan kedalam 

persamaan (2.4) di atas, maka menjadi, 

 

𝐿 + 𝑅𝑖 = 𝑉 − 𝐾. 𝜔       (2.5) 

 

 Dengan menggunakan transformasi laplace, persamaan (2.3) dan (2.5) dapat 

dirubah menjadi sebagai berikut, 

 

𝐽𝑠𝜔(𝑠) + 𝑏𝜔(𝑠) = 𝐾𝐼(𝑠)        (2.6)  

𝐿𝑠𝐼(𝑠) + 𝑅𝐼(𝑠) = 𝑉(𝑠) − 𝐾𝜔(𝑠)      (2.7) 

 

 Persamaan (2.7) di atas kemudian dapat dituliskan dalam bentuk I(s) 

sehingga menjadi, 

 

𝐼(𝑠) =  
( ) ( )

        (2.8) 
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 Persamaan (2.8) kemudian disubstitusi ke persamaan (2.6) sehingga 

menghasilkan persamaan sebagai berikut, 

 

𝐽𝑠𝜔(𝑠) + 𝑏𝜔(𝑠) =  𝐾
( ) ( )

      (2.9) 

 

 Fungsi transfer dari masukan tegangan V(s) berbanding dengan kecepatan 

motor ω(s) menghasilkan persamaan sebagai berikut, 

 

( )

( )
=  

( )( ) .
       (2.10) 

 

 Nilai L seringkali diabaikan karena nilainya yang sangat kecil apabila 

dibandingkan dengan R, sehingga, 

 

( )

( )
=  

.
       (2.11) 

 

 Persamaan (2.3) dan (2.5) di atas dapat dituliskan ke dalam bentuk 

persamaan ruang keadaan (state-space) untuk kecepatan motor DC dengan memilih 

kecepatan rotasi dan arus motor yang mengalir sebagai variabel keadaan, dan 

tegangan sebagai masukan (input) serta kecepatan rotasi sebagai keluaran (output), 

sehingga menghasilkan persamaan ruang keadaan sebagai berikut, 

 

𝜔
𝑖 =  

𝜔
𝑖 + 

0
𝑉     (2.12) 

𝑦 =  
1 0

0 1

𝜔
𝑖         (2.13) 

 

Keterangan: 

b = koefisien gesekan viskos ekivalen dari motor atau beban pada poros motor 

    (N-m/rad/s)  
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Ѱ  = Fluks 

Kf = konstanta fluks 

if  = arus fluks (ampere) 

T = Torsi (N-m) 

Kt  = Konstanta torsi motor 

Kb  = konstanta emf balik 

R  = Tahanan kumparan jangkar, (ohm) 

J   = Momen inersia eqivalen dari motor,(Kg.m2) 

ω  = Kecepatan rotasi, (rpm) 

V  = Tegangan input servo, (Volt) 

ea  = Tegangan yang dikenakan pada jangkar (volt)  

eb  = Gaya gerak listrik balik (volt) 

L   = Induktansi kumparan jangkar (henry)  

ia  = Arus kumparan jangkar (ampere) (Karlina, 2018) 

 

2.3 State Feedback dengan Integrator 

 

Gambar 2.3 Diagram blok control state feedback dengan integrator (Ogata, 

1997) 

 

 Sistem pengendalian kecepatan pada sistem motor DC menggunakan sistem 

kontrol state feedback dengan integrator. Penambahan integrator pada suatu sistem 

dapat menghilangkan error steady state pada sistem tersebut. (Ogata, 1997) 

 Persamaan untuk control state feedback dengan integrator adalah sebagai 

berikut: 
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𝑢 = 𝐾𝑝. 𝑥 + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒. 𝑑𝑡       (2.14) 

Keterangan: 

𝑢 = input motor DC 

𝐾𝑝 = gain proportional 

𝐾𝑖 = gain integral 

𝑥 = state (Ardhiantama, 2016) 

 

2.4 Kesalahan Sensor 

 Sebuah kesalahan adalah penyimpangan dari kondisi biasa atau standar 

yang tidak diinginkan pada setidaknya salah satu sifat atau property dalam sebuah 

sistem. Kesalahan dapat dikatakan sebagai sebuah state dalam sistem dan kesalahan 

dapat menjadi pemicu terjadinya kegagalan. Kegagalan adalah gangguan permanen 

yang mempengaruhi kemampuan sistem untuk melakukan fungsi yang dibutuhkan 

pada kondisi operasi tertentu. (Isermann, 2006) 

 Sensor memiliki peran vital dalam memberikan performa yang baik dalam 

sebuah sistem. Kesalahan yang terjadi pada sensor dapat terjadi karena beberapa 

sebab seperti, kesalahan saat proses manufaktur, kerusakan yang terjadi karena 

lama waktu penggunaan, kalibrasi yang salah atau penggunaan sensor yang tidak 

benar. Kesalahan pada sensor dapat dibagi menjadi lima kategori, antara lain: 

a. Bias 

Offset atau penyimpangan konstan pada kondisi normal sinyal sensor. Bias 

juga dapat dideskripsikan sebagai sinyal keluaran sensor ketika tidak 

mendapatkan input atau input = 0. Bias dapat terjadi karena kesalahan 

proses kalibrasi atau perubahan secara fisik pada sistem pengukuran. Secara 

matematis bias memiliki persamaan, 

𝑌 = 𝑋 + 𝛽 + 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒       (2.15) 

Dimana β adalah besar penyimpangan konstan. Β yang berubah terhadapt 

waktu menghasilkan kesalahan drift. 

b. Drift 

Offset atau penyimpangan yang nilai berubah terhadap waktu pada kondisi 

normal sinyal sensor. Biasanya hanya drift linear yang dimodelkan dalam 
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literatur. Namun, drift non-linear juga dapat terjadi. Kesalahan drift 

direpresentasikan sebagai, 

𝑌 = 𝑋 + 𝛿(𝑡) + 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒      (2.16) 

Dimana (𝑡) merupakan faktor penyimpangan yang berubah terhadap waktu. 

c. Scaling 

Scaling atau sering disebut kesalahan gain terjadi ketika terdapat sebuah 

factor pengali a(t) yang merubah sinyal sensor dari kondisi normalnya. 

Scaling direpresentasikan sebagai, 

𝑌 = 𝑎(𝑡) ∗ 𝑋 + 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒, 0 < 𝑎(𝑡) < ∞    (2.17) 

Dimana a(t) adalah parameter scaling yang dapat bernilai konstan ataupun 

berubah terhadap waktu. 

d. Noise 

Noise adalah adalah sinyal acak atau sinyal tak pasti yang memengaruhi 

sinyal keluaran sensor. 

e. Hard Fault 

Hard fault terjadi ketika keluaran sensor tertahan pada satu nilai dimana 

dapat direpresentasikan dengan, 

𝑌 = 𝐶 + 𝑛𝑜𝑖𝑠𝑒       (2.18) 

Dimana C adalah konstanta. (Balaban, et al., 2009) 

 

2.5 Particle Filtering 

 Particle filtering adalah metode state space untuk menerapkan filter 

Bayesian. Gagasan utamanya adalah mendekati perkiraan distribusi probabilitas 

posterior oleh partikel. Setiap partikel mewakili satu keadaan hipotetis objek, 

dengan sampling diskrit yang sesuai dengan probabilitas (berat). Partikelnya 

biasanya dilakukan resampling untuk meringankan degenerasi partikel. Efisiensi 

dan keakuratan filter partikel untuk pelacakan bergantung pada distribusi dan model 

observasi yang efektif untuk pembobotan partikel. (Huang & Llach, 2008) 

 Algoritma untuk menunjukkan performansi particle filtering dan filter yang 

sering digunakan adalah Sequential Importance Resampling (SIR). Algoritma ini 

dapat performansikan secara rekursif, dan akan memberikan sebuah estimasi 
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optimal dari keadaan saat ini secara berurutan. Secara rinci, algoritma SIR 

simofifikasi dengan optimal transition kernel makan untuk mengestimasi sistem 

state vector pada waktu 𝑛𝑇 menggunakan algoritma yang biasa disebut OTK-SIR 

(Optimal Transition Kernel berdasarkan SIR). Adapun langkah – langkah pada 

partikel filter intuk mengesitimasi kegagalan sistem adalah sebagai berikut: 

1. Inisialisasi 

Sekelompok partikel acak diasumsikan {𝑥 : 𝑖 = 1, … , 𝑁} dari conditional 

probability density function, dimana N menunjukkan jumlah partikel. 

2. Prediksi partikel 

Untuk 𝑖 = 1, … , 𝑁, sample 𝑿 |
( )

~ 𝑝 (𝑿 |
( )

), dimana 𝑝 (𝑿 |
( )

) adalah 

estimasi dari transition probability kernel. 

3. Update partikel 

Untuk 𝑖 = 1, … , 𝑁, evaluasi bobot partikel 𝑤
( )

∝ 𝑞 𝑿 |
( )

, 𝒀  , dan 

∑ 𝑤
( )

= 1, kemudian akan resampling partikel baru 𝑿 |
( ) dari set 

𝑿 |
( ) (𝑗 = 1, … , 𝑁) sesuai dengan bobot partikel. 

4. Estimasi kegagalan utama 

Nilai kegagalan akan diestimasi dengan  𝑎 = (1/𝑁) ∑ 𝛼
( )

= 1 (Xu, et 

al., 2009) 

 

2.6 Exponential Smoothing 

 Exponential smoothing merupakan metode yang digunakan untuk proses 

analisa time series pada serangkaian estimasi kegagalan. Estimasi kegagalan 

diasumsikan linier dari indeks waktu diskrit 𝑛. Metode Holt’s diadopsi untuk 

memproses estimasi kegagalan yang diperhalus. Algoritma exponential smoothing 

dapat dihitung melalui: 

 

𝑢 = 𝑎𝑎 + (1 − 𝑎)(𝑢 + 𝑠 )      (2.19) 

𝑠 = 𝑏(𝑢 − 𝑢 ) + (1 − 𝑏)𝑠       (2.20) 
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 Dengan 𝑢  adalah hasil estimasi yang diperhalus dan 𝑠  adalah faktor 

pertumbuhan linear yang diestimasi. Diberikan hasil estimasi kesalahan 𝛼 (𝑛 =

1,2, … ) yang diperoleh dari algoritma OTK-SIR. Dimana 0 < 𝑎 < 1 & 0 < 𝑏 < 1 

adalah parameter Holt’s method. Dengan kondisi Holt’s method sebagai berikut: 

 

𝑢 = 𝑎          (2.21) 

𝑢 = 𝑎           (2.22) 

𝑠 = 𝑢 − 𝑢          (2.23) 

 

Setelah menghitung kegagalan yang diperhalus dan estimasi faktor pertumbuhan 

pada saat 𝑛𝑇, maka prediksi kegagalan dapat dihitung sebagai berikut: 

 

𝛼 = 𝑢 + 𝑠 𝑙𝑇        (2.24) 

 

Dengan 

𝑙 = step prediksi untuk prediksi kegagalan 

𝑇 = time interval untuk prediksi kegagalan 

 

 Algoritma estimasi kegagalan yang diperhalus untuk estimasi keandalan 

dapat dihitung dengan: 

1. Step estimasi kesalahan yang diperhalus: Jika 𝑛 = 1, atau 𝑛 = 2, 

menghitung estimasi kesalahan yang diperhalus 𝑢  menggunakan 

persamaan (2.21), atau (2.22). Jika 𝑛 ≥ 3 menghitung estimasi kesalahan 

yang diperhalus 𝑢  menggunakan persamaan (2.17). 

2. Step estimasi faktor pertumbuhan: Menghitung n-step prediksi faktor 

pertumbuhan 𝑠  dengan menggunakan (2.23) jika 𝑛 = 2, dan menghitung 

n-step estimasi faktor pertumbuhan 𝑠  dengan menggunakan (2.20) jika 𝑛 ≥

3. 

3. Step prediksi kesalahan: Menghitung prediksi kesalahan 𝛼  dengan 

menggunakan persamaan (2.24).  (Xu, et al., 2009) 
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 Konstanta smoothing menentukan sensitivitas estimasi terhadap perubahan 

permintaan. Nilai parameter α yang besar dapat membuat hasil estimasi lebih 

responsif ke level yang lebih baru, sedangkan nilai parameter α yang lebih kecil 

memiliki efek redaman. Nilai parameter β yang besar juga memiliki efek yang 

sama, menekankan perkiraan tren yang lebih baru dibandingkan perkiraan tren yang 

lebih lama. 

 Kebanyakan buku telah memberikan rekomendasi umum tentang besarnya 

konstanta smoothing yang disarankan. Sebagai contoh, Schroeder, 

Rungtusanatham, & Goldstein (2013) dan Jacobs & Chase (2013) menyarankan 

nilai α antara 0,1 dan 0,3. Sedangkan Heizer & Render (2011) dan Stevenson (2012) 

memberikan rekomendasi dengan rentang yang lebih luas, yaitu antara 0,05 hingga 

0,50. Chopra & Meindl (2013) menyarankan untuk nilai parameter α agar tidak 

lebih besar dari 0,20. (Ravinder, 2013) 

 

2.7 Keandalan 

 Keandalan dapat didefinisikan sebagai probabilitas suatu komponen (atau 

sistem) dapat melakukan fungsi yang diperlukan untuk periode waktu tertentu 

ketika digunakan dalam kondisi operasi tertentu. Definisi dasar penting lainnya 

adalah availability, yang merupakan probabilitas bahwa komponen (sistem) dapat 

melakukan fungsi yang diperlukan pada titik waktu tertentu ketika digunakan dalam 

kondisi operasi tertentu. Sedangkan maintainability adalah probabilitas bahwa 

komponen (sistem) yang gagal dapat dipulihkan (atau diperbaiki) ke kondisi 

tertentu dalam periode waktu ketika pemeliharaan dilakukan sesuai dengan 

prosedur yang ditentukan. 

 Juga disebut "fungsi survival," keandalan dapat didefinisikan sebagai 

probabilitas bahwa suatu komponen (atau sistem) dapat melakukan fungsi yang 

diperlukan untuk periode waktu T (selama periode waktu tertentu) jika digunakan 

dalam kondisi operasi yang disebutkan. Fungsinya didefinisikan sebagai berikut ini: 

𝑅(𝑇) = 𝑃(𝑡𝑡𝑓 ≥ 𝑇) = ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥, 

dimana f(t) adalah fungsi kepadatan probabilitas dari variabel acak ttf dan T adalah 

waktu. 
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 Dengan kata lain, ini mengukur probabilitas bahwa komponen/sistem tidak 

akan gagal sebelum hasil dari periode waktu T: 

 

𝑅(𝑇) = 1 − 𝐹(𝑇) 

𝑅(𝑇) = 1 − 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 1 − 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 

 

di mana F (T) adalah fungsi probabilitas kegagalan dan ttf adalah variabel acak 

kegagalan yang termasuk dalam rentang (0, +∞). 

 Fungsi keandalan suatu komponen/sistem biasanya merujuk ke t (variabel 

independen) sebagai waktu generic instan yang dengan jelas mengidentifikasi 

waktu berjalan sebagai 

T = t – t0 

dengan asumsi komponen/sistem berfungsi pada waktu mulai operasi t0, yang 

umumnya sama dengan 0. (Manzini, et al., 2010) 

 Selain itu, hal lain yang perlu diperhatikan yaitu keadaan sistem tidak dapat 

diukur secara langsung, harus melalui estimasi karena kegagalan sistem 

didefinisikan dalam sebuah keadaan. Keadaan diestimasi dengan menggunakan 

algoritma yang diperkenalkan oleh Xu dan rekan-rekannya yaitu algoritma OTK-

SIR, dan yang paling utama untuk monitoring prediksi keandalan yaitu fault 

prediction. Jadi algoritma fault prediction berdasarkan algoritma smooth fault 

estimation yang berbasis untuk monitoring reability prediction. Algortima OTK-

SIR menyediakan partikel yang diperkiran pada keadaan sistem. Partikel-partikel 

yang diprediksi itu digunakan untuk menghitung keandalan sistem selama periode 

yang ditentukan. Algoritma reability prediction adalah sebagai berikut:  

 Step inisialisasi : 𝑙 yang telah dinotasikan untuk langkah prediksi pada algoritma 

fault prediction dijadikan 𝑙 = 1. Inisial partikel menjadi 

𝑋 |
( )

=  𝑋 |
( )

=  𝑋 |
( ) , i = 1,...,N. 

 Step fault prediction: Jalankan algoritma fault prediction dengan step prediksi 

𝑙 untuk menghitung fault prediction 𝛼 . 
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 Step monitoring partikel: untuk i = 1,....,N, hitung partikel baru 𝑋 |
( )  dengan 

sistem persamaan 𝑋 |
( )  = 𝑓(𝑋 |

( )
) +  Γ𝛼 +  𝑊  

( )
 dimana 𝑊  

( )  

adalah realisasi dari 𝑤  untuk partikel ke-i. 

 Step pemilihan partikel: jika 𝑙 < 𝑟, maka 𝑙 = 𝑙 + 1, dan kembali ke step 2, jika 

sebaliknya lanjut pada step 5. 

 Step perhitungan monitoring keandalan: hitung jumlah partikel dari 

{𝑋 |
( )

}(𝑖 = 1, … … , 𝑁) yang jatuh pada ℳ  dan dinotasikan dengan 𝑁 . Maka 

sistem monitoring keandalan selama (𝑛𝑇, (𝑛 + 𝑟)𝑇| dihitung dengan 𝑁 /𝑁. 

(Xu, et al., 2009) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Tahapan yang dilakukan dalam penelitian tugas akhir ini ditampilkan pada 

diagram alir berikut ini. 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir tahapan penelitian 
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3.1 Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan untuk mempelajari materi-materi penunjang yang 

akan dibutuhkan dalam penelitian ini. Literatur yang dapat digunakan untuk studi 

bisa berasal dari buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, laporan tesis, disertasi dan 

lain-lain. Teori-teori yang akan dipelajari antara lain teori yang berkaitan dengan 

motor DC seperti bagaimana cara kerjanya, bagaimana pemodelan motor DC dan 

sistem kendali kecepatannya, jenis kesalahan yang dapat terjadi pada sensor suatu 

sistem serta algoritma-algoritma yang dibutuhkan dalam perancangan seperti 

algoritma particle filtering, algoritma exponential smoothing, dan algoritma yang 

digunakan untuk estimasi reliability. 

 

3.2 Pemodelan Motor DC 

 Pada tahap ini dilakukan pemodelan sistem kontrol motor DC beserta 

kesalahan pada sensornya. Pemodelan dilakukan dengan pemilihan model berupa 

persamaan transfer. Melalui fungsi transfer dapat diketahui sifat respon sistem 

terhadap sinyal inputnya. Motor DC merupakan plant nonlinier, dengan pemodelan 

yang telah dijelaskan sebelumnya di subbab 2.2. 

 Pada sistem pengendalian motor DC, sistem terdiri dari beberapa macam 

komponen yang antara lain adalah plant motor DC itu sendiri, controller state 

feedback, aktuator yang berupa servoamplifier, dan sensor yang berupa tachometer. 

Susunan sistem close loop pengendalian kecepatan state feedback pada motor DC 

ditampilkan pada diagram blok di bawah ini: 

 

 

Gambar 3.2 Diagram blok sistem pengendalian motor DC 

 

3.2.1 Motor DC 

 Dari persamaan pada subbab 2.2, yaitu persamaan berikut ini: 
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( )

( )
=  

.
       (3.1) 

 

Dari persamaan tersebut kemudian didapatkan persamaan model matematik motor 

DC yang akan digunakan untuk tugas akhir ini, sedangkan nilai parameter yang 

digunakan diambil dari jurnal (Indriawati, et al., 2015), dengan nilai-nilai sebagai 

berikut: 

 

 𝐽 = 0.01 

 𝑏 = 0.1 

 𝐾 = 0.01 

 𝑅 = 1 

 𝐿 = 0.5 

Keterangan: 

J = Momen inersia (Kg.m2) 

b  = Koefisien gesekan dan beban pada poros motor (N.m/rad.dt) 

K = Konstanta torsi motor 

R = Tahanan kumparan jangkar (ohm) 

L  = Induktansi kumparan jangkar (henry) 

 

 Nilai-nilai parameter tersebut kemudian disubstitusikan ke persamaan 

matriks ruang keadaan pada persamaan berikut: 

 

𝜔
𝑖 =  

𝜔
𝑖 + 

0
𝑉     (3.2) 

𝑦 =  
1 0

0 1

𝜔
𝑖          (3.3) 

 

sehingga menghasilkan persamaan sebagai berikut: 

 



22 
 

𝜔
𝑖

=
−10 1

−0.02 −2

𝜔
𝑖

+
0
2

𝑉      (3.4) 

𝑦 =
1 0
0 1

𝜔
𝑖

        (3.5) 

 

Dengan nilai matriks sebagai berikut: 

𝐴 =
−10 1

−0.02 −2
 

𝐵 =
0
2

 

𝐶 =
1 0
0 1

 

𝐷 = 0 

 

3.2.2 Sistem Kontrol State Feedback 

 Perancangan sistem kontrol state feedback menggunakan persamaan ruang 

keadaan berikut: 

 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢         (3.6) 

𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢         (3.7) 

 

 Dari persamaan sebelumnya pada subbab 3.2.1 mengenai perancangan 

Motor DC, dan juga dari persamaan (3.4) dan (3.5) pada subbab sebelumnya, dapat 

diketahui persamaan ruang keadaan untuk motor DC. Dengan 𝑥 =
𝜔
𝑖

 berupa (𝜔) 

adalah kecepatan dan (𝑖) adalah arus, dan keluaran yang diinginkan adalah sistem 

kontrol untuk pengendalian kecepatan motor DC agar kecepatan mengikuti setpoint 

yang ditentukan, maka didapatkan: 

 

𝑦 = 𝐶 . 𝑥 = [1 0]
𝜔
𝑖

= 𝜔       (3.8) 

 

 Sehingga nilai matriks ruang keadaan untuk sistem pengendalian motor DC 

yang akan dikendalikan adalah sebagai berikut: 
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𝐴 =
−10 1

−0.02 −2
 

𝐵 =
0
2

 

𝐶 =
1 0
0 1

 

𝐷 = 0 

 

 Persamaan untuk error pada sistem kendali kecepatan state feedback adalah 

sebagai berikut: 

 

�̇� = 𝜔 − 𝜔         (3.9) 

 

 Dengan mensubstitusikan persamaan (3.8) ke dalam persamaan (3.9), maka 

didapatkan persamaan sebagai berikut: 

 

�̇� = 𝜔 − 𝐶 . 𝑥         (3.10) 

�̇� = −𝜔 + 𝐶 . 𝑥         (3.11) 

 

 Kemudian untuk mendapatkan persamaan ruang keadaan untuk sistem 

kendali kecepatan motor DC, persamaan (3.2) untuk persamaan ruang keadaan 

motor DC dan persamaan (3.11) untuk persamaan error pada sistem kendali 

digabungkan, sehingga menghasilkan persamaan ruang keadaan baru sebagaimana 

berikut ini: 

 

�̇�
�̇�

=
𝐴 0
𝐶 −0

𝑥
𝑒

+
𝐵
0

𝑢 +
1
0

𝜔     (3.12) 

�̇� = 𝐴 𝑥 + 𝐵 𝑢 + 𝐷 𝜔        (3.13) 

�̇� = (𝐴 + 𝐵 𝐾 )𝑥 + 𝐷 𝜔       (3.14) 

 

 Dari persamaan �̇�  di atas, maka didapatkan nilai matriks state-space 𝐴  

sebagai berikut: 
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𝐴 =
−10 1 0

−0.02 −2 0
1 0 0

 

𝐵 =
0
2
0

 

𝐷 =
1
0

 

 

  Kemudian agar respon sistem yang berupa maximum overshoot, settling 

time, dan error steady-state mencapai nilai kestabilan maka diperoleh pole sebagai 

berikut: 

 

Pole ke-1 = −15 + 15𝑖 

Pole ke-2 = −15 + 15𝑖 

Pole ke-3 = 20 

 

 Dengan menggunakan metode pole placement, didapatkan nilai konstanta 

gain sistem pengendalian state feedback kecepatan motor DC sebagai berikut: 

 

𝐾 = [𝐾 𝐾 ]        (3.15) 

𝐾 = [224.99 19 2500]  

 

Sehingga didapatkan nilai gain 𝐾  dan 𝐾  sebagai berikut: 

𝐾 = [224.99 19]  

𝐾 = [2500]  

 

3.2.3 Kesalahan Sensor 

 Sistem kemudian diberi kesalahan berupa sinyal kesalahan drift  pada sensor 

kecepatan. Kesalahan sensor drift adalah kesalahan sensor dimana nilai 

penyimpangannya berubah terhadap waktu pada kondisi normal sinyal sensor. 

Kesalahan drift direpresentasikan sebagai, 
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𝑌 = 𝑋 + 𝛿(𝑡)         (3.16) 

 

Dimana (𝑡) merupakan faktor penyimpangan yang berubah terhadap waktu. 

 Kesalahan yang diberikan pada simulasi adalah berupa sinyal ramp dengan 

kemiringan sebesar −3𝑥10  yang dimulai pada detik ke-3600 simulasi. 

 

3.3 Perancangan dan Pengujian Algoritma Particle Filtering 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan algoritma particle filtering untuk 

motor DC. Kemudian algoritma yang telah dirancang akan diuji dengan 

membandingkan hasil pengambilan data pada keadaan sebenarnya dengan hasil 

keluaran dari algoritma particle filtering yang telah dirancang. Apabila dari hasil 

uji didapatkan estimasi error melebihi 5% maka akan dilakukan perbaikan terhadap 

algoritma particle filtering yang telah dibuat, namun apabila dari hasil uji 

didapatkan estimasi error berada di bawah 5% maka penelitian dapat dilanjutkan ke 

tahap berikutnya. 

 Untuk diagram blok sistem pada motor DC yang telah terintegrasi dengan 

particle filtering dapat dilihat pada gambar 3.3 berikut ini. 

 

 

Gambar 3.3 Diagram blok sistem Motor DC yang telah terintegrasi dengan 

Particle Filtering 

 

 Perancangan particle filter pada tugas akhir ini berfungsi untuk 

mengestimasi kecepatan pada motor DC dengan masukan berupa arus dan tegangan 

dan keluaran yang dibutuhkan adalah fault  atau kesalahan yang terjadi pada sensor. 
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Dikarenakan pemodelan motor DC yang telah dijelaskan di bab sebelumnya tidak 

mengandung persamaan ruang keadaan yang dibutuhkan untuk estimasi kesalahan 

pengukuran yang terjadi pada sensor, perlu dirancang persamaan ruang keadaan 

yang diperluas (extended state space) untuk dapat mengestimasi kesalahan (fault) 

yang terjadi pada sensor motor DC. Persamaan state space atau ruang keadaan yang 

mengandung kesalahan sensor adalah sebagai berikut: 

 

�̇� = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢         (3.17) 

𝑦 = 𝐶𝑥 + 𝐷𝑢 + 𝐹 𝑓         (3.18) 

 

 Kemudian state baru 𝑧 ditambahkan untuk dapat memindahkan kesalahan 

sensor dari persamaan keluaran ke persamaan keadaan dengan persamaan sebagai 

mana berikut ini: 

 

�̇� = 𝐴 (𝑦 − 𝑧)         (3.19) 

�̇� = 𝐴 𝐶𝑥 − 𝐴 𝑧 + 𝐷𝑢 + 𝐴 𝐹 𝑓       (3.20) 

 

 Persamaan (3.17) dan (3.20) kemudian dapat diubah ke persamaan ruang 

keadaan yang lebih kompak sehingga menjadi persamaan berikut: 

 

�̇�
�̇�

=
𝐴 0

𝐴 𝐶 −𝐴
𝑥
𝑧

+
𝐵
0

𝑢 + 𝐴 𝐹 𝑓      (3.21) 

𝑦 = [0 𝐼]
𝑥
𝑧

        (3.22) 

 

dengan nilai 𝐴  sebesar 1 0
0 1

. 

 Kemudian bentuk persamaan ruang keadaan (state space) yang telah dibuat 

tersebut dirubah menjadi persaman extended state space (ruang keadaan yang 

diperluas) agar dapat mengestimasi kesalahan sensor, sehingga diperoleh nilai 

matriks sebagai mana berikut ini: 
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⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
�̇�
𝚤̇

�̇�
�̇�

𝑓̇ ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

−10 1 0 0 0
−0.02 −2 0 0 0

1 0 0 0 1
0 1 0 0 0
0 0 0 0 1⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜔
𝚤̇

𝑧
𝑧
𝑓 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

+

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
0
2
0
0
0⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

𝑢    (3.23) 

𝑦 =
0 0 1 0 0
0 0 0 1 0

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
𝜔
𝚤̇

𝑧
𝑧
𝑓 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

       (3.24) 

 

 Dengan menggunakan persamaan ruang keadaan yang diperluas tersebut 

kemudian dapat dilakukan langkah-langkah untuk algoritma particle filtering yang 

antara lain sebagai berikut: 

1. Inisialisasi partikel 

Pada tahapan ini inisialisasi variabel yang digunakan untuk algoritma 

particle filtering dilakukan. Variabel-variabel tersebut antara lain sebagai 

berikut: 

Tabel 3.1 Parameter Particle Filter 

Nama Nilai 

Jumlah partikel 

(N) 

500 

Perkiraan awal 

nilai state (x0) 

[0;0;0;0;0] 

Kovarian awal 

(P0) 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
0.1 0 0 0 0
0 0.1 0 0 0
0 0 0.1 0 0
0 0 0 0.1 0
0 0 0 0 0.1⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Kovarian noise 

sistem (Q) 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡
1𝑥10 0 0 0 0

0 1𝑥10 0 0 0
0 0 1𝑥10 0 0
0 0 0 1𝑥10 0
0 0 0 0 1𝑥10 ⎦

⎥
⎥
⎥
⎤

 

Matriks kovarian 

noise pengukuran 

(Z) 

[0.22,0;0,0.22] 
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 Kemudian partikel-partikel diinisialisasi secara acak dengan 

distribusi normal atau Gaussian dengan bobot merata. Inisialisasi partikel 

awal dilakukan dengan cara membangkitkan sejumlah 𝑁 partikel. Untuk 

𝑖 = 1, … . , 𝑁 menggunakan persamaan sebagai berikut:  

𝑥 (𝑖) = 𝑥 (𝑖) + 𝑝     𝑝~𝑁(0, 𝑃 ) (3.25) 

2. Update partikel 

 Tahap ini dilakukan untuk membuat set partikel transisi baru dengan 

cara mendistribusikan setiap partikel yang ada berdasarkan nilai partikel 

sebelumnya, dimana update dilakukan pada state 𝑥, pengukuran 𝑦, dan 

bobot. Untuk 𝑖 = 1, … . . , 𝑁,  maka: 

𝑥 (𝑖) = 𝐴 𝑥(𝑖) + 𝐵 . 𝑢. 𝑤 ,    𝑤~𝑁(0, 𝑄) (3.26) 

𝑦 (𝑖) = 𝐶 𝑥 (𝑖)       (3.27) 

 Kemudian bobot partikel di-update. Pembobotan didasarkan pada 

probabilitas pengamatan yang diberikan untuk suatu partikel. Hal tersebut 

menunjukkan error antara hasil pengukuran aktual (𝑦) dengan 𝑦  yang 

dituangkan dalam persamaan berikut: 

𝑤(𝑖) = 𝑒
( )

       (3.28) 

Dimana: 

𝑦 = 𝐶 𝑥 + 𝑣,      𝑣~𝑁(0, 𝑅) (3.29) 

 Kemudian bobot dinormalisasi berdasarkan total seluruh bobot saat 

ini dengan menggunakan persamaan berikut: 

𝑤(𝑖) =
( )

∑ ( )
       (3.30) 

 Selanjutnya dilakukan estimasi partikel, dimana estimasi pada 

algoritma particle filtering merupakan hasil dari nilai rata-rata dari nilai 

keseluruhan partikel berdasarkan setiap bobotnya. Nilai estimasi akan 

didapatkan saat proses resampling berhenti, sehingga nilai estimasi dapat 

didapatkan dengan menjumlahkan semua perkalian partikel dengan bobot 

masing-masing partikel dengan persamaan berikut: 

𝑥 = ∑ 𝑤(𝑖) . 𝑥 (𝑖)       (3.31) 

3. Resampling partikel 
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 Tahapan ini dilakukan untuk menghilangkan partikel dengan bobot 

yang rendah dengan melakukan resampling partikel baru sesuai dengan 

bobot partikel. Jika diambil sampel secara acak dari distribusi yang telah 

ada, maka nilai dapat dipilih dengan berdasarkan probabilitas statistik yang 

ada, dan dengan begitu nilai dapat dilih secara rata-rata dengan bobot atau 

probabilitas yang lebih tinggi. Resampling dilakukan dengan 

membandingkan nilai (𝑘) dengan sampel acak (𝑗). Nilai (𝑘) merupakan hasil 

cumulative sum 𝓌 pada indeks ke-𝑘 yang bisa didapatkan dengan 

persamaan berikut ini: 

𝑐𝑠(𝑘) = 𝑐𝑠(𝑘 − 1) + 𝑘      (3.32) 

𝑢(𝑗) =
( )

 ,     𝑢~𝒰(0,1) (3.33) 

 Dengan 𝑀 merupakan panjang vektor 𝓌, apabila nilai (𝑘) kurang dari 

sampel acak (𝑗) maka algoritma akan di-looping ke persamaan (3.32) 

dengan nilai 𝑘 selanjutnya. Namun, apabila nilai (𝑘) lebih besar dari sampel 

acak (𝑗), maka akan dihasilkan output berupa suatu indeks 𝑘. Indeks 𝑘 

tersebut nantinya akan digunakan untuk memilih partikel yang akan 

diestimasi. Apabila indeks 𝑗 kurang dari 𝑀, maka algoritma akan kembali 

ke persamaan (3.33) dengan nilai 𝑗 selanjutnya. Proses resampling akan 

berhenti saat indeks 𝑗 sama dengan 𝑀. Sehingga didapatkan persamaan 

berikut: 

𝑥(𝑖) = 𝑥 (𝑘)        (3.34) 

  Dari persamaan (3.34) tersebut dapat diketahui bahwa partikel 𝑥(𝑖) 

merupakan partikel 𝑥  pada indeks ke-𝑘. Kemudian algoritma kembali ke 

langkah 2 untuk setiap iterasi, dimana (𝑖) menjadi masukan untuk proses 

update partikel. 

 Pengujian kemudian dilakukan untuk mengetahui bagaimana kinerja 

performansi estimasi kecepatan oleh particle filtering terhadap kecepatan sistem 

pengendalian kecepatan state feedback pada motor DC. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan hasil estimasi kecepatan yang telah dilakukan dengan 

menggunakan algoritma particle filtering dengan hasil keluaran kecepatan dari 

sistem pengendalian motor DC yang telah diberi kesalahan sensor sebelumnya. 
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3.4 Perancangan dan Pengujian Algoritma Exponential Smoothing 

 Pada tahap ini dilakukan perancangan algoritma exponential smoothing 

untuk mendapatkan prediksi kesalahan sensor. Tahapan-tahapan untuk 

perancangan algoritma exponential smoothing telah dijelaskan pada bab 

sebelumnya dalam subbab 2.4 mengenai exponential smoothing. 

 Exponential smoothing yang digunakan pada penelitian ini memiliki dua 

parameter Holt, yaitu 𝑎 dan 𝑏. Pada algoritma exponential smoothing yang 

dilakukan pada tugas akhir ini, nilai untuk parameter yang digunakan disesuaikan 

dengan rekomendasi dari jurnal serta hasil trial and error sehingga didapatkan nilai 

parameter 𝑎 = 0,1 dan 𝑏 = 0,1. 

 Berikut penjelasan mengenai tahapan-tahapan penggunaan algoritma 

exponential smoothing dalam melakukan prediksi kesalahan: 

1. Step estimasi kesalahan yang diperhalus: Jika 𝑛 = 1, atau 𝑛 = 2, menghitung 

estimasi kesalahan yang diperhalus 𝑢  menggunakan persamaan (3.35), atau 

(3.36) berikut: 

𝑢 = 𝑎          (3.35) 

𝑢 = 𝑎          (3.36) 

 Jika 𝑛 ≥ 3 menghitung estimasi kesalahan yang diperhalus 𝑢  menggunakan 

persamaan (3.37) berikut: 

𝑢 = 𝑎𝑎 + (1 − 𝑎)(𝑢 + 𝑠 )     (3.37)  

2. Step estimasi faktor pertumbuhan: Menghitung n-step prediksi faktor 

pertumbuhan 𝑠  dengan menggunakan persamaan (3.38) jika 𝑛 = 2, dan 

menghitung n-step estimasi faktor pertumbuhan 𝑠  dengan menggunakan (3.39) 

jika 𝑛 ≥ 3. 

𝑠 = 𝑢 − 𝑢         (3.38) 

𝑠 = 𝑏(𝑢 − 𝑢 ) + (1 − 𝑏)𝑠      (3.39) 

3. Step prediksi kesalahan: Menghitung prediksi kesalahan 𝛼  dengan 

menggunakan persamaan (3.40) berikut: 

𝛼 = 𝑢 + 𝑠 𝑙𝑇        (3.40) 

Dengan: 
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𝑙 = step prediksi untuk prediksi kegagalan 

𝑇 = time interval untuk prediksi kegagalan (Xu, et al., 2009) 

 

 Algoritma yang telah dirancang kemudian akan diuji. Apabila error pada 

hasil prediksi masih lebih besar dari batas yang ditentukan, yaitu memiliki selisih 

diatas 5% untuk perbandingan antara fault hasil prediksi dan fault sebenarnya, maka 

algoritma yang telah dibuat akan diperbaiki. Namun apabila error yang terjadi pada 

hasil prediksi mencapai batas kelayakan dengan error hasil estimasi berada di 

bawah 5%, maka penelitian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya yaitu 

perancangan algoritma prediksi keandalan (reliability). 

 

3.5 Perancangan dan Pengujian Algoritma Prediksi Reliability 

 Pada tahap ini akan dilakukan perancangan algoritma untuk mendapatkan 

estimasi keandalan dari motor DC. Ketika motor DC melewati kecepatan 

maksimum yang diperbolehkan untuk berjalan, maka motor DC akan mengalami 

kegagalan kerja dan menjadi tidak handal untuk digunakan. Kegagalan kerja ini 

bisa disebabkan karena terjadinya overheating atau kerusakan pada komponen 

karena kecepatan melewati kecepatan maksimal yang disarankan. 

 Dalam algoritma untuk prediksi keandalan ini, apabila kecepatan motor DC 

melewati nilai threshold, atau ambang batas atas kecepatan yang diberikan, maka 

motor DC akan mengalami kerusakan pada sistem dan akan didefinisikan telah 

mencapai kegagalan sistem dan motor DC dianggap tidak handal lagi. Umumnya 

motor DC skala kecil memiliki kapasitas masukan tegangan dan kecepatan 

maksimum 10-15% di atas nilai kecepatan yang disarankannya, sehingga nilai 

threshold batas atas yang digunakan pada tugas akhir ini adalah sebesar 115% dari 

set-point yang ditetapkan untuk rancangan sistem motor DC, dengan nilai set-point 

sebesar 2 rad/s. Sehingga threshold  batas atas yang ditetapkan untuk sistem 

prediksi keandalan pada penelitian Tugas Akhir ini adalah sebesar 2,3 rad/s. 

 Untuk diagram blok sistem prediksi keandalan real-time yang telah 

terintegrasi dengan motor DC, particle filtering, dan exponential smoothing dapat 

dilihat pada gambar 3.4 berikut ini. 
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Gambar 3.4 Diagram blok Sistem Prediksi Keandalan Real-Time 

 

 Algoritma yang digunakan untuk estimasi keandalan pada motor DC ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Step inisialisasi : 𝑙 yang telah dinotasikan untuk langkah prediksi pada 

algoritma fault prediction dijadikan 𝑙 = 1. Inisial partikel menjadi 

𝑋 |
( )

=  𝑋 |
( )

=  𝑋 |
( ) , i = 1,...,N. 

2. Step fault prediction: Jalankan algoritma fault prediction dengan step 

prediksi 𝑙 untuk menghitung fault prediction 𝛼 . 

3. Step monitoring partikel: untuk i = 1,....,N, hitung partikel baru 𝑋 |
( )  

dengan sistem persamaan 𝑋 |
( )  = 𝑓(𝑋 |

( )
) +  Γ𝛼 +

 𝑊  
( )

 dimana 𝑊  
( )  adalah realisasi dari 𝑤  untuk partikel ke-i. 

4. Step pemilihan partikel: jika 𝑙 < 𝑟, maka 𝑙 = 𝑙 + 1, dan kembali ke step 2, 

jika sebaliknya lanjut pada step 5. 

5. Step perhitungan monitoring keandalan: hitung jumlah partikel dari 

{𝑋 |
( )

}(𝑖 = 1, … … , 𝑁) yang jatuh pada ℳ  dan dinotasikan dengan 𝑁 . 

Maka sistem monitoring keandalan selama (𝑛𝑇, (𝑛 + 𝑟)𝑇| dihitung dengan 

𝑁 /𝑁. (Xu, et al., 2009) 
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 Algoritma yang telah dirancang kemudian akan diuji. Pengujian dilakukan 

dengan membandingkan kecepatan motor DC ketika bekerja pada waktu tertentu 

dengan nilai keandalan yang ditampilkan dari sistem prediksi keandalan, dimana 

algoritma dapat dinyatakan telah bisa berjalan dengan baik apabila hasil prediksi 

keandalan menyatakan nilai keandalan sistem sebesar 0 ketika kecepatan motor DC 

telah mencapai nilai batas threshold yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu 2,3 

rad/s pada waktu yang bersamaan/dengan waktu yang hampir bersamaan dengan 

error yang kecil. 

 

3.5 Analisa Data dan Pembahasan 

 Setelah penelitian selesai dilaksanakan, maka data yang telah dihimpun 

akan diperhitungkan dan dianalisa. Kemudian dari hasil analisa data tersebut maka 

didapatkan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Hasil Pemodelan Motor DC 

 Dari hasil pemodelan motor DC yang telah dirancang pada Simulink pada 

software MATLAB 2019b, pemodelan yang dirancang telah dapat berjalan dengan 

baik dengan nilai input berupa tegangan dan nilai output berupa kecepatan dan arus 

dari motor DC. Pemodelan motor DC yang dilakukan dirancang dengan 

menggunakan sistem kontrol kecepatan state feedback. Pemodelan ini 

menghasilkan respon keluaran kecepatan sebagaimana gambar 4.1 berikut. 

 

 

Gambar 4.1 Respon kecepatan Motor DC 

 

 Gambar 4.1 menunjukkan 2 grafik, dimana grafik berwarna magenta 

merupakan setpoint yang ditentukan untuk motor DC dan grafik berwarna biru 

merupakan grafik kecepatan dari hasil pemodelan motor DC dengan sistem kontrol 

kecepatan state feedback. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa sistem kontrol 

kecepatan motor DC dapat bekerja dengan baik, dilihat dari kecepatan motor DC 

yang dapat mencapai nilai setpoint 2 rad/s dan kemudian mengalami steady state 
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setelah mencapai setpoint yang telah ditentukan yaitu pada detik ke 0,697 dan tidak 

adanya maximum overshoot (Mp) maupun error steady state (ess) dari grafik yang 

dihasilkan. 

 Sistem kemudian diberi kesalahan berupa kesalahan sensor drift pada sensor 

kecepatan. Kesalahan sensor terjadi setelah satu jam motor DC dijalankan, dan pada 

simulasi digambarkan sebagai sinyal ramp dengan kemiringan sebesar −3𝑥10  

yang dimulai pada detik ke-3600 simulasi. Hasil simulasi pemodelan motor DC 

setelah kesalahan sensor diberikan pada pemodelan ditampilkan pada gambar 4.2 

berikut ini: 

 

 

Gambar 4.2 Respon sistem setelah diberi kesalahan sensor 

 

 Dapat dilihat pada gambar 4.2, kecepatan motor DC berjalan dengan stabil 

pada satu jam pertama simulasi. Kemudian kecepatan mulai naik pada detik ke-

3600 setelah model motor DC diberikan kesalahan sensor lalu berhenti bekerja pada 

detik ke-13.600,08 setelah motor mencapai kecepatan 2,3 rad/s. 

 

4.2 Hasil Pemodelan Particle Filtering 

 Pengujian pemodelan particle filtering dilakukan untuk melihat bagaimana 

kemampuan algoritma particle filter yang digunakan dalam mengestimasi 
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kesalahan yang terjadi pada sensor kecepatan motor DC. Pada pengujian ini, jumlah 

partikel yang digunakan pada algoritma particle filtering adalah sebanyak 500 

partikel. 

 Dari algoritma yang telah dirancang, didapatkan lima keluaran hasil 

estimasi yang dapat dilakukan oleh algoritma particle filtering dengan 

menggunakan persamaan ruang keadaan yang diperluas yang telah dibuat. Estimasi 

yang dapat dilakukan diantaranya adalah estimasi kecepatan dan arus oleh sensor, 

estimasi kecepatan dan arus motor DC yang sebenarnya, serta estimasi kesalahan 

pembacaan yang terjadi pada sensor (kesalahan sensor). 

 

 

Gambar 4.3 Grafik hasil estimasi oleh particle filtering 

 

 Pada penelitian ini, hasil keluaran particle filtering yang diperlukan untuk 

perancangan sistem prediksi keandalan adalah estimasi kesalahan sensor yang 

ditunjukan oleh gambar berikut ini: 
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Gambar 4.4 Grafik hasil estimasi kesalahan sensor oleh particle filtering 

 

 

Gambar 4.5 Grafik error estimasi particle filtering dalam mengestimasi kesalahan 

sensor 

 

 Dapat dilihat pada gambar 4.4 bahwa algoritma particle filtering yang telah 

dirancang dapat mengestimasi kesalahan sensor dengan cukup baik. Kesalahan 

sensor pada pengujian ini disimulasikan sebagai kesalahan sensor drift dengan 
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tingkat penurunan sensitivitas pembacaan sensor yang disimulasikan sebagai sinyal 

ramp dengan kemiringan −3𝑥10  yang dimulai pada detik ke-3600. Garis 

berwarna biru menunjukkan kesalahan sensor sebenarnya yang terjadi pada model 

motor DC, sedangkan garis berwarna merah menunjukkan hasil estimasi kesalahan 

sensor yang didapatkan dari algoritma particle filtering. 

 Gambar 4.5 menunjukkan besar error yang terjadi pada estimasi kesalahan 

sensor yang dilakukan dengan algoritma particle filtering. Dapat dilihat bahwa 

error pada hasil estimasi yang dilakukan oleh algoritma particle filtering cukup 

kecil dengan kisaran rata-rata di bawah 1𝑥10 . Namun walau terjadi error pada 

hasil estimasi, trend dari grafik kesalahan sudah cukup tergambarkan sehingga 

untuk tahapan selanjutnya dapat dilakukan exponential smoothing untuk 

memprediksi kesalahan sensor pada langkah ke depan. 

 

4.3 Hasil Uji Algoritma Exponential Smoothing 

 Akurasi dari hasil estimasi kesalahan sensor sangat penting untuk 

mendapatkan hasil prediksi keandalan yang tepat, oleh karena itu exponential 

smoothing perlu dilakukan terhadap hasil estimasi kesalahan yang telah dilakukan 

oleh algoritma particle filtering. Fungsi dari exponential smoothing pada tahapan 

ini adalah untuk dapat memprediksi besar kesalahan sensor yang akan terjadi ke 

depannya. Selain itu, algoritma exponential smoothing juga mampu mengurangi 

noise yang ada pada hasil estimasi kesalahan pada particle filtering sehingga hasil 

dari prediksi kesalahan bisa lebih tepat. 

 Simulasi exponential smoothing untuk prediksi kesalahan sensor pada 

tahapan ini menggunakan input dari hasil prediksi kesalahan sensor oleh algoritma 

particle filtering. Nilai parameter Holt untuk 𝑎 yang disarankan oleh berbagai 

jurnal dan buku adalah dalam kisaran 0,1 hingga 0,3-0,5, sehingga pada 

pengujian ini digunakan nilai parameter 𝑎 sebesar 0,1. Sedangkan untuk nilai 

parameter 𝑏 tidak didapatkan nilai rekomendasi yang dianjurkan, sehingga 

dari hasi trial and error didapatkan nilai parameter 𝑏 yang cukup ideal adalah 

sebesar 0,1. Kemudian untuk time sampling yang digunakan untuk estimasi 

kesalahan sensor dengan exponential smoothing ini adalah sebesar 2 detik. 
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Gambar 4.6 Hasil estimasi kesalahan sensor dengan exponential smoothing 

 

 

Gambar 4.7 Grafik error prediksi oleh algoritma exponential smoothing dalam 

memprediksi kesalahan sensor 

 

 Gambar 4.6 dan 4.7 menunjukkan hasil uji simulasi algoritma exponential 

smoothing untuk prediksi kesalahan sensor. Dapat dilihat pada gambar 4.5 bahwa 

hasil prediksi oleh exponential smoothing telah cukup baik dalam mengestimasi 

kesalahan sensor pada model motor DC walau terjadi error yang cukup besar pada 
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waktu awal simulasi dimulai. Hasil prediksi exponential smoothing mengikuti 

keadaan kesalahan sensor yang sesungguhnya. 

 Gambar 4.7 menunjukkan besar error yang terjadi pada prediksi kesalahan 

sensor yang dilakukan dengan algoritma exponential smoothing. Error pada hasil 

prediksi cukup kecil dengan kisaran berada pada level 0,5𝑥10 . Apabila 

dibandingkan dengan gambar 4.4 yang merupakan grafik error estimasi algoritma 

particle filtering dalam mengestimasi kesalahan sensor, error yang terjadi pada 

hasil prediksi oleh exponential smoothing terjadi lebih kecil. 

 

 

Gambar 4.8 Grafik perbandingan error antara hasil estimasi oleh algoritma 

exponential smoothing dan prediksi oleh algoritma particle filtering 

 

 Gambar 4.8 merupakan grafik perbandingan error estimasi prediksi oleh 

algoritma exponential smoothing pada satu langkah ke depan dan estimasi oleh 

algoritma particle filtering. Pada gambar 4.7, grafik yang menunjukkan error 

estimasi oleh algoritma particle filtering ditunjukkan dengan warna biru sedangkan 

grafik yang menunjukkan error prediksi oleh algoritma exponential smoothing 

ditunjukkan dengan warna jingga. Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa selain 

dapat memprediksi besar kesalahan sensor pada motor DC, algoritma exponential 

smoothing juga mampu mengurangi pengaruh noise pada hasil pengukuran/estimasi 

oleh particle filtering. 
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4.4 Hasil Uji Algoritma Prediksi Keandalan Real-Time 

 Setelah kesalahan sensor yang terjadi pada model motor DC dapat 

diestimasi oleh algoritma particle filtering dan exponential smoothing yang telah 

dilakukan sebelumnya, keandalan dari sistem motor DC yang dimodelkan dapat 

diprediksi. Prediksi keandalan motor DC ini dilakukan untuk mengetahui kapan 

motor DC akan mengalami kegagalan sistem sehingga dapat dilakukan pencegahan 

kerusakan dan penjadwalan maintenance yang dibutuhkan oleh motor DC. 

 Sistem kontrol kecepatan motor DC yang mengalami kesalahan pembacaan 

sensor akan mengakibatkan controller pada sistem pengendalian mendapatkan 

masukan yang salah. Apabila ini sampai terjadi, controller akan mengirimkan 

sinyal kontrol yang salah pada motor DC sehingga kecepatan motor DC akan terus 

naik dan menjauhi set point. Jika hal ini terus terjadi, motor DC akan mengalami 

overheat dan mendapatkan peningkatan beban di luar kapasitas yang mampu 

diampunya sehingga akan mengakibatkan kerusakan pada motor DC, atau dalam 

penelitian ini didefinisikan sebagai kegagalan sistem dengan 𝑅 = 0, atau reliabilitas 

sistem mencapai sama dengan 0. 

 Pada simulasi algoritma prediksi keandalan yang dilakukan, kegagalan 

sistem didefinisikan apabila kecepatan motor DC mengalami kenaikan kecepatan 

sebesar 15% dari set-point yang diatur untuk motor DC. Set-point untuk motor DC 

sendiri adalah sebesar 2 rad/s dan kegagalan sistem terjadi pada saat kecepatan 

motor DC mengalami penurunan dan mencapai kecepatan 2,3 rad/s. 

 Pengujian algoritma prediksi keandalan real-time pada motor DC dilakukan 

dengan satu step, lima step, dan sepuluh step prediksi. Pada pemodelan motor DC, 

motor mulai mengalami kesalahan pada saat simulasi telah berjalan satu jam dan 

kemudian mencapai kegagalan sistem pada detik ke-13600,08 ketika kecepatan 

motor DC mencapai 2,3 m/s. 
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Gambar 4.9 Hasil Prediksi Keandalan Real-Time 

 

Tabel 4.1 Hasil uji prediksi keandalan real-time 

Waktu (s) 

Keandalan 

Satu step 
prediksi 

Lima step 
prediksi 

Sepuluh 
step 

prediksi 
0-13565,99 1 1 1 

13566-13567,99 1 1 0,8 
13568-13577,99 1 1 0,7 
13578-13585,99 1 1 0,6 
13586-13591,99 1 1 0,7 
13592-13593,99 1 1 0,6 
13594-13595,99 1 1 0,5 
13596-13599,99 1 0,6 0,3 
13600-13601,99 1 0,4 0,2 

13602-13605,99 1 0,2 0,1 
13606-15000 0 0 0 

 

 Gambar 4.9 merupakan grafik hasil prediksi keandalan real-time dengan 

satu step, lima step, dan sepuluh step prediksi ke depan. Prediksi keandalan dengan 
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satu step diwakilkan dengan grafik berwarna jingga, prediksi dengan lima step 

diwakilkan dengan grafik berwarna biru, dan prediksi dengan sepuluh step 

diwakilkan dengan grafik berwarna magenta. Dapat dilihat bahwa prediksi dengan 

sepuluh step prediksi keandalan mengalami penurunan lebih dahulu dibandingkan 

step prediksi keandalan lainnya, yaitu mulai turun pada detik ke-13.566. Penurunan 

grafik kemudian diikuti oleh prediksi dengan lima step pada detik ke-13.596 dan 

prediksi satu step pada detik ke-13606. 

 Dari hasil simulasi dapat diketahui bahwa prediksi keandalan dengan 

sepuluh step ke depan memiliki tingkat ketelitian yang paling baik dibandingkan 

prediksi keandalan dengan satu step dan lima step kedepan. Ini dapat dilihat dari 

simulasi bahwa prediksi dengan sepuluh step ke depan dapat mendeteksi penurunan 

keandalan lebih cepat dan teliti, ditunjukkan dengan hasil prediksinya yang paling 

mendekati keadaan sebenarnya dibandingkan hasil prediksi dengan jumlah step 

yang lainnya yaitu telah mencapai 𝑅 = 0,2 pada detik ke 13.600, di mana pada 

keadaan sebenarnya sistem telah gagal pada detik ke 13.600,08. 

 Walau begitu, tampak dari tabel 4.1 dan gambar 4.8 di atas bahwa ketiga 

grafik prediksi keandalan baru mencapai 𝑅 = 0 pada saat yang bersamaan, yaitu 

pada detik ke-13606. Ini lebih lambat 6 detik dibandingkan keadaan sistem motor 

DC yang sebenarnya yang telah mencapai threshold pada detik ke-13600,08. 

Perbedaan waktu antara keadaan pada sistem yang sebenarnya dan sistem prediksi 

kemungkinan diakibatkan adanya diskritisasi pada algoritma exponential 

smoothing. Dikritisasi ini dapat menyebabkan adanya delay informasi maupun 

hilangnya informasi saat dikritisasi berlangsung. Selain itu, dapat dilihat pada 

grafik prediksi dengan sepuluh step ke depan sempat terjadi ketidakstabilan hasil 

prediksi pada detik ke 13.578-13.586, dimana nilai prediksi keandalan yang telah 

sempat turun ke 0,6 naik kembali ke nilai 0,7. Ini diakibatkan karena adanya 

ketidakstabilan estimasi dan prediksi kesalahan sensor, dimana terdapat noise pada 

hasil estimasi.  Namun karena nilai kesalahannya cukup rendah, maka kesalahan ini 

masih dapat diterima dan sistem dianggap terbukti dapat digunakan sebagai salah 

satu cara untuk mengetahui tingkat kesehatan sistem motor DC. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan dari hasil perancangan dan analisis yang telah dilakukan, maka 

kesimpulan yang diperoleh dari tugas akhir ini antara lain sebagai berikut: 

a. Algoritma particle filtering yang telah dirancang dengan jumlah partikel 

500 dan berdasarkan persamaan extended state space dengan kesalahan 

sensor dapat mengestimasi kesalahan sensor cukup baik dengan error 

estimasi pengukuran ada di nilai sekitar 1𝑥10 . 

b. Algoritma exponential smoothing yang telah dirancang dengan nilai 

parameter Holt 𝑎 = 0.1 dan 𝑏 = 0.1 serta time sampling sebesar 2 detik 

mampu menurunkan memprediksi kesalahan sensor dengan baik dengan 

error prediksi berada di level 0,5𝑥10 /s. 

c. Algoritma prediksi keandalan mampu memprediksi waktu penurunan 

keandalan pada motor DC dengan threshold sebesar 115% dari total setpoint 

sistem atau sebesar 2,3 m/s. Dari simulasi prediksi yang dilakukan dengan 

1-step, 5-step, dan 10-step ke depan, algoritma prediksi keandalan dengan 

sepuluh step dapat lebih teliti dalam mendeteksi keandalan motor DC. 

Ketiga step prediksi keandalan mencapai titik 0 pada detik ke-13.606, lebih 

lambat 6 detik dibandingkan keadaan riil yaitu pada detik ke 13.600,08. 

Adanya perbedaan pada hasil prediksi dan keadaan motor DC sebenarnya 

dapat disebabkan oleh diskritisasi pada algoritma exponential smoothing. 

 

5.2 Saran 

 Berdasarkan dari penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, terdapat 

beberapa saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yang antara lain 

sebagai berikut: 

a. Untuk studi selanjutnya dapat dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai 

bagaimana cara menentukan nilai parameter Holt untuk algoritma 

exponential smoothing pada sistem prediksi keandalan yang lebih baik tanpa 

pengujian trial and error. 
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b. Dapat dilakukan studi lebih lanjut mengenai sistem monitoring keandalan 

real time pada motor DC dengan pengaruh kesalahan pada actuator atau 

komponen lainnya pada motor DC. 
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LAMPIRAN A 

SCRIPT SIMULASI SISTEM PREDIKSI KEANDALAN MOTOR DC 

PADA SOFTWARE MATLAB 2019b 

 

A.1 Script Pemodelan Motor DC 

J = 0.01; 
b = 0.1; 
Ke = 0.01; 
R = 1; 
Lin = 0.5; 
Ts = 0.01; 
  
A = [-b/J      Ke/J 
    -Ke/Lin   -R/Lin]; 
B = [0 
    1/Lin]; 
C = [1   0;0   1]; 
Cr = [1   0]; 
D = 0; 
  
nx=size(A,1); 
ny=size(C,1); 
nu=size(B,2); 
nr=1;          % number of reference inputs 
  
% design PI controller 
Ac = [A,zeros(nx,nr);C(1:nr,:),zeros(nr)]; 
Bc = [B;0]; 
p1 = -15 + 5i; 
p2 = -15 - 5i; 
p3 = -20; 
Kc = place(Ac,Bc,[p1 p2 p3]); 
Kp = Kc(1:2); 
Ki = Kc(3); 
 
A.2 Script Inisialisasi Parameter untuk Particle Filtering 

N  = 500;                   %jumlah partikel 
x0 = [0 0 0 0 0]';          % Initial guess of the 
state value 
P0 = 0.1*eye(5);            % Initial covariance 
Q  = 1e-7*eye(5);           % Process noise 
Z  = 0.2^2*eye(2);          % Measurement noise 
nx =size(P0,2);  
xp0= repmat(x0,1,N)+sqrt(P0)*randn(nx,N); 



 

%Membangkitkan N partikel secara acak dari initial 
prior gaussian distribution 
 

A.3 Script Inisialisasi Parameter untuk Exponential Smoothing 

as=0.1; 
bs=0.1; 
Ti=2; 
 
A.4 Script Algoritma Update Particle Filtering 

function [xhat,xp,wi] = updateparticle(y,x,Q,Z,u) 
%#codegen 
N=500; 
n=size(x,1); 
  
J = 0.01; 
b = 0.1; 
Ke = 0.01; 
R = 1; 
Lin = 0.5; 
Ts = 0.01; 
A = [-b/J   Ke/J 
    -Ke/Lin   -R/Lin]; 
B = [0 
    1/Lin]; 
C = [1   0;0   1]; 
  
xp=zeros(n,N); 
  
for i=1:N 
  
Ad = eye(2) + Ts*A; 
Bd = Ts*B; 
Cd=C; 
  
na = size(A,1); 
nb = [zeros(2,1);1;0]; 
Aa = [Ad         zeros(2) 
      eye(na)    zeros(na)]; 
Ay = [Aa nb;zeros(1,4) 1]; 
By = [Bd;0;0;0]; 
Cy = [0 0 1 0 0; 
      0 0 0 1 0]; 
   
xp(:,i)=Ay*x(:,i) + By*u+sqrt(Q)*randn(n,1);               
end 
e=repmat(y,1,N) - Cy*x; 



 

 
 

w=exp(-(1/2)*(sum(e.*(Z\e)))); 
wi=w/sum(w); 
nx=size(Ay,2); 
xhat=real(sum((repmat(wi,nx,1).*xp),2)); 
 
A.5 Script Algoritma Resample Particle Filtering 

function xp=resample(wi,x) 
qc=cumsum(wi);  
M=length(wi);  
u = ((0:M-1)+rand(1))/M; 
i=zeros(1,M);  
k=1;  
for j=1:M  
    while (qc(k)<u(j))  
        k=k+1;  
    end 
    i(j)=k;  
end 
xp=real(x(:,i)); 
end 
 

A.6 Script Algoritma Exponential Smoothing 

function [y,un,sn,ii] = fcn(u,uns,sns,as,bs,i,Ti) 
%#codegen 
ii=i+1; 
r=9; 
y=zeros(1,r+1); 
sn=0; 
if ii==1 
    un=u; 
elseif ii==2 
    un=u; 
    sn=un-uns; 
    for l=0:r 
        y(l+1)=un+(sn*l*Ti); 
    end 
else 
    for l=0:r 
        un=(as*u) + (1-as)*(uns+sns); 
        sn=sns*(1-bs)+bs*(un-uns); 
        y(l+1)=un+(sn*l*Ti); 
    end 
end 
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LAMPIRAN B 

SIMULINK SISTEM MONITORING PREDIKSI KEANDALAN REAL-

TIME PADA PLANT MOTOR DC 

 

B.1 Simulink Keseluruhan Sistem 

 



 

B.2 Sistem Plant Motor DC 

 

 

B.2.1 Controller 

 

 

B.2.2 Aktuator 

 

 



 

 
 

 

B.2.3 Plant 

 

 

 

B.2.4 Sensor Fault 

 

 

 

 

 



 

B.3 Subsistem Particle Filtering 

 

 

 

 

  



 

 
 

B.4 Subsistem Exponential Smoothing 

 

 

B.5 Algoritma Estimasi Keandalan 1 Step 
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