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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penelitian tugas ahir ini dilaksanakan untuk membantu mendesain 

sebuah  penyearah jembatan terkontrol penuh tiga fasa dengan motor dc. 

Mengingat semakin meningkatnya kebutuhan akan sumber tegangan direct 

current (DC) di dunia industri,diantaranya untuk mensuplai beban dc seperti 

motor dc yang banyak digunakan di perusahaan dan alat-alat transportasi. Akan 

tetapi sumber tegangan listrik di Indonesia masih menggunakan sumber 

tegangan alternating current (AC),sehingga perlu adanya suatu penyearah 

untuk merubah tegangan ac menjadi tegangan searah. Penggunaan motor dc di 

dunia industri saat ini sangat diminati karena salah satu keunggulan dari motor 

dc adalah mudah di kontrol. Karena di dunia industri membutuhkan mesin-

mesin dc dengan daya yang besar sehingga di perlukan suatu penyearah dengan 

sumber yang besar pula yaitu penyearah dengan sumber tiga fasa. 

Salah satu cara untuk mendapatkan tegangan searah adalah dengan 

merubah tegangan bolak-balik menjadi tegangan searah menggunakan suatu 

penyearah. Rangkaian penyearah pada tugas akhir  ini menggunakan enam buah 

thyristor. Pada tugas ahir ini akan dibuat suatu penyearah tiga fasa dengan 

beban motor dc serta dilengkapi dengan kontrol kecepatan pada motor dc. 

Perangcangan penyearah tiga fasa serta kontrol motor dc ini menggunakan 

program bantu MATLAB (Matrix Laboratory) serta akan diaplikasikan ke 

rangkaian perangkat keras dengan interface Arduino Mega 2560. 
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1.2 Tujuan 

1. Merancang suatu penyearah jembatan terkontrol tiga fasa dengan beban 

motor dc. 

2. Merancang kontrol kecepatan pada motor dc agar kecepatan pada motor 

tersebut dapat sesuai dengan yang diinginkan. 

3. Mengaplikasikan hasil rancangan dalam bentuk perangkat keras 

menggunakan interface arduino mega 2560. 

 

1.3 Rumusan Masalah 

Dapat ditarik sebuah rumusan masalah dari perencanaan dan pembuatan 

alat ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang suatu rangkaian penyearah yang baik sehingga 

keluarannya sesuai dengan yang diharapkan. 

2. Bagaimana merancang kontrol kecepatan motor dc agar kecepatannya 

sesuai dengan yang diinginkan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar dalam pembahasan ini tidak menyimpang jauh dari permasalahan 

perlu adanya pembatasan masalah antara lain: 

1. Penyearah yang digunakan adalah penyearah jembatan terkontrol tiga 

fasa menggunakan Sillicon Controlled Rectifier (SCR). 

2. Beban yang digunakan adalah motor dc magnet permanen. 

3. Perancangan menggunakan program bantu MATLAB (Matrix 

Laboratory). 
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1.5 Metodologi Penulisan 

Metodologi pembahasan yang digunakan dalam tugas ahir ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Studi literature : 

Mempelajari teori-teori pada masing-masing komponen yang digunakan dalam 

perancangan  penyearah jembatan terkontrol penuh tiga fasa dengan motor dc. 

Diantaranya adalah mengenai thyristor, motor dc, kontrol kecepatan, serta cara 

penggunaan matlab simulink. 

2. Pembuatan alat dan simulasi: 

Sebagai pengaplikasian dibuat alat dan simulasinya, serta pembahasannya yang 

dimulai dari rangkaian penyearah,dan kontrol kecepatan motor dc. 

3. Pengujian alat dan simulasi : 

Melakukan pengujian pada simulasi dan pengujian sistem komunikasi antara 

perangkat lunak dan perangkat keras serta melakukan pengujian pada rangkaian 

perangkat keras pada masing-masing blok diagram. 

 

1.6 Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi dalam lima bab dan masing-

masing bab akan terbagi dalam beberapa sub-bab. Adapun kelengkapan 

pembagian tersebut dapat di uraikan sebagai berikut : 

BAB I  : Pendahuluan 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dari tugas 

akhir,rumusan masalah,batasan masalah,metodologi yang digunakan dalam 

pebuatan tugas akhir dan juga keterangan mengenai sistematika penulisan tugas 

akhir ini. 
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BAB II : Dasar Teori 

Sebagai bahan acuan dalam penyusunan tugas akhir, oleh karena itu 

diperlukan dasar teori yang berupa materi-materi perkuliahan atau ilmu 

pengetahuan di luar perkuliahan yang berhubungan dengan tema tugas akhir. 

 BAB III : Perancangan Alat 

Dalam bab ini akan dibahas mengenai perancangan alat yang meliputi 

perancangan perangkat lunak (software) dan perancangan perangkat keras 

(hardware). 

 BAB IV : Pengujian Alat Dan Simulasi 

Bab ini akan membahas tentang hasil simulasi, pengujian alat yang 

meliputi perangkat lunak dan perangkat keras serta menjelaskan hasil 

pengujian. 

 BAB V : Penutup 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 


