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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Motor induksi mengonsumsi sekitar 90-95% dari total total konsumsi energi 

oleh motor listrik, yang setara  dengan  kira-kira  53%  total  konsumsi  energi 

listrik[1]. Dikarenakan motor induksi adalah penggerak utama untuk sebagian besar 

mesin untuk aplikasi industri dan pertambangan. Keunggulan motor induksi 

terdapat dalam hal kesederhanaan dan murahnya biaya perawatan. Motor tersebut 

biasanya digunakan untuk menggerakkan pompa, kompresor, mixer, konveyor, dan 

crusher. 

Pada motor induksi yang perlu diperhatikan adalah kecepatan, torsi, dan 

efisiensi. Kecepatan diharapkan dapat ditingkatkan terus-menerus, torsi diharapkan 

dapat memenuhi beban, dan efisiensi diharapkan tinggi. Kecepatan putar dari motor 

dapat dipengaruhi oleh nilai frekuensi tegangan AC yang masuk ke dalam motor. 

Apabila digunakan untuk memutar beban dan beban bertambah maka kecepatan 

juga akan berubah. Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan 

Variable Speed Drive (VSD). 

Variable Speed Drive adalah sebuah alat yang terdiri dari rectifier, filter, 

inverter dan panel kontrol untuk mengatur nilai output yang dihasilkan. Nilai yang 

akan dikontrol oleh VSD adalah nilai fekuensi dari tegangan output yang akan 

masuk ke motor. Pengaturan nilai frekuensi ini dimaksudkan untuk mendapatkan 

kecepatan putaran yang diinginkan sehingga sesuai dengan kebutuhan. Menurut 

M.Pemberton[2], sekitar 20% sampai 50% dari daya yang dikonsumsi oleh motor 

listrik bisa dihemat melalui variable speed operation. 

Pada tugas akhir ini membahas perlunya VSD untuk diaplikasikan pada 

konveyor di PT Kaltim Prima Coal sehingga kecepatan motor dapat dikontrol. 

Dengan pengontrolan kecepatan oleh VSD, diharapkan kecepatan motor pada 

konveyor dapat dikurangi ataupun ditambah sesuai dengan yang diinginkan 
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sehingga motor akan mengkonsumsi daya yang lebih sedikit dibandingkan dengan 

sebelumnya. 

 

1.2. RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah mengenai 

sistem kontrol kecepatan motor dengan menggunakan VSD pada motor penggerak 

konveyor serta perbandingan kinerja motor yang menggunakan VSD dan tidak 

menggunakan VSD. 

 

1.3. BATASAN MASALAH 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Motor yang dianalisa adalah motor induksi tiga fasa yang terletak pada 

jalur transport batubara di PT Kaltim Prima Coal yang disebut trestle 

conveyor. 

2. Analisis dan simulasi menggunakan simulink MATLAB R2014a. 

3. Beban yang diberikan pada simulasi sebesar 3 NM, 7 NM, dan 10 NM. 

 

1.4. TUJUAN 

Pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Merancang simulasi sistem kontrol kecepatan motor berbasis VSD 

berdasarkan data yang diperoleh PT KPC menggunakan program 

MATLAB. 

2. Menganalisa kinerja VSD dalam mengontrol kecepatan motor penggerak 

konveyor berbasis VSD. 

3. Membandingkan kinerja motor penggerak konveyor pada saat 

menggunakan VSD dan pada saat tidak menggunakan VSD dalam 

simulasi. 

 

1.5. METODOLOGI 

Pengerjaan tugas akhir ini akan dilakukan sesuai dengan metodologi sebagai 

berikut: 
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a) Studi Literatur 

Yaitu melakukan pengkajian berdasarkan data – data yang didapat dari 

perpustakaan atau sumber lainnya yang berupa buku, internet, ataupun dari 

buku laporan penelitian. 

b) Studi Lapangan 

Yaitu memperoleh data dengan cara langsung dalam analisis dan simulasi 

pada pemodelan sistem berdasarkan data yang diperoleh dari PT Kaltim 

Prima Coal (KPC). 

c) Perancangan Pemodelan Sistem 

Dari data yang didapatkan akan dibuat rancangan pemodelan sistem kontrol 

kecepatan motor berbasis VSD dengan simulink MATLAB. 

d) Analisa Hasil 

Analisa yang dimaksudkan adalah membandingkan hasil data sistem 

konveyor menggunakan VSD dan tanpa menggunakan VSD.  

e) Kesimpulan 

Yaitu berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat. 

 

1.6. SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi atas lima bagian dan masing-

masing bab akan terurai sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, 

perumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan tugas akhir. 

 

BAB II DASAR TEORI 

Pada bab II ini membahas tentang teori-teori yang mendasari dalam pembuatan 

analisis sistem kontrol kecepatan motor berbasis Variable Speed Drive (VSD) 

pada proses transport batubara di PT Kaltim Prima Coal 
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BAB III PERANCANGAN PEMODELAN SISTEM 

Pada bab III ini membahas tentang perancangan pemodelan sistem kontrol dan 

beban (motor induksi) sehingga menghasilkan suatu simulasi secara 

keseluruhan. 

 

BAB IV SIMULASI DAN ANALISIS 

Pada bab IV membahas tentang data yang diperoleh dari hasil simulasi kontrol 

kecepatan motor menggunakan VSD dan tanpa menggunakan VSD beserta 

analisisnya. 

 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan dan saran yang diperoleh dalam 

pembuatan tugas akhir ini untuk pengembangan selanjutnya. 


