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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Pendahuluan 

Penggunaan program komputer untuk menganalisis suatu sistem kontrol 

dewasa ini telah berkembang sangat pesat, tak terkecuali untuk menganalisis suatu 

sistem kontrol motor baik itu motor induksi satu phase ataupun tiga phasa dan 

motor DC baik yg berdaya kecil hingga yg mempunyai daya yang besar dengan 

menggunakan program Matlab, yaitu dengan menggunakan simulink pada salah 

satu program yg terdapat pada matlab. Program ini akan sangat membantu dalam 

menganalisis suatu sistem kontrol motor dalam menyelesaikan berbagai 

permasalahan menyangkut motor listrik dengan  membuat simulasi dengan 

simulink dari sebuah rangkaian motor listrik. Menggunkan program simulink 

matlab akan sangat membantu untuk mengetahui karakteristik motor antara lain 

kecepatan, arus, dan torsi terhadapat perubahan beban dalam bentuk visual 

(grafik). 

Penulis dalam tugas akhir ini membahas tentang “Model matematika 

sistem kontrol motor penggerak generator berdasarkan beban konsumen. Yang 

mana motor yg digunakan adalah motor DC penguat terpisah (Separately Exited) 

dan generator  diasumsikan sebagai rangkaian beban pada simulink matlab. Motor 

DC dengan penguat terpisah masih banyak digunakan di indutri pada kondisi 

tertentu, karena motor DC mempunyai kinerja yang baik untuk pengaturan 

kecepatan berbeban yang dinamis. Pada tugas akhir digunakan simulink yang ada 
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pada program MATLAB versi 7.1. Simulink akan mencari data optimasi yang 

didasari oleh mekanika ilmiah untuk menghasilkan suatu nilai optimal suatu 

fungsi atau sistem, serta pengaruh perubahan dari nilai parameter-parameter yang 

digunakan pada motor. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

1) Bagaimana menggunakan simulink matlab untuk membuat simulasi sistem 

kontrol motor penggerak generator? 

2) Bagaimana menganalisa secara matematis kondisi motor terhadap perubahan 

beban ? 

3) Bagaimana menampilkan data hasil analisis dalam bentuk grafik dengan 

menggunakan permograman simulink MATLAB? 

 

1.3. Tujuan Penyusunan 

Penyusunan tugas akhir ini bertujuan untuk menganalisa secara 

matematis perubahan-perubahan kecepatan dan arus serta torsi terhadap 

perubahan beban (generator) yang diberikan pada motor, dan ditampilkan dalam 

bentuk visual (grafik). 

 

1.4. Batasan Masalah 

Pembatasan permasalahan diperlukan agar dalam penyusunannya tidak 

jauh menyimpang dari pokok permasalahan, yakni dengan asumsi masing-masing 

parameter yang digunakan antara lain: 
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1) Tegangan jaringan 500V DC. 

2) Daya motor 20 HP. 

3) Beban pengujian dari 1000 W sampai 5000 W. 

 

1.5. Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1) Studi literatur: 

Mempelajari sistem pengendalian motor otormatis dan maupun manual, serta 

komponen-komponen penunjang. 

2) Perencanaan dan pembuatan pemrograman: 

Merencanakan sistem pemrograman dengan terlebih dahulu membuat blok 

diagram, dilanjutkan penyesuaian parameter-parameter analisis dan 

penyusunan laporan. 

3) Pengujian dan anailisis sistem: 

Menguji sistem pemrograman dengan memasukkan data-data analisis serta 

menganalisa bentuk-bentuk tampilan yang ditampilkan secara visual (grafik). 

4) Kesimpulan: 

Menyimpulkan hasil dari pengujian sebagai penentu keberhasilan sistem 

pemrograman simulink MATLAB. 

 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri  antara lain:  
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Pemahaman latar belakang, rumusan masalah, tujuan penyusunan, 

batasan masalah, metodologi dan sistematika penulisan. 

BAB  II  :    TIJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenahi prinsip-prinsip dasar sistem 

pemrograman MATLAB dan sistem kelistrikan. 

BAB  III :    PERENCANAAN DAN PEMBUATAN PROGRAM 

Pembahasan proses perencanaan program yang diawali dari 

perencanaan pembuatan simulasi pada blok simulink MATLAB. 

BAB  IV :    PENGUJIAN DAN ANALISIS  

Pengujian serta analisis hasil pengujian akan dibahas dalam bab ini 

untuk mengetahui tingkat keberhasilan pemrograman. 

BAB V   : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan saran-

saran yang diperlukan untuk melengkapi hasil pemrograman. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


