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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Motor induksi atau motor asinkron merupakan salah satu peralatan yang 

banyak digunakan untuk keperluan penggerak berbagai proses yang ada di industri. 

Hal ini disebabkan karena motor induksi memiliki banyak keunggulan dibanding 

motor sinkron atau motor DC yaitu konstruksi sederhana, tahan lama, perawatan 

mudah, dan efisiensinya tinggi. Dibalik keunggulannya terdapat juga kelemahan 

motor induksi yaitu dalam hal sulitnya mengatur kecepatan motor. 

Inverter merupakan sebuah alat pengatur kecepatan motor induksi dengan 

mengubah nilai frekuensi yang masuk ke motor. Pengaturan nilai frekuensi ini 

dimaksudkan untuk mendapatkan performa putaran motor yang diinginkan. Fungsi 

lain dari inverter adalah sebagai alat pengkonversi sumber DC input menjadi AC 

output. 

Pada tugas akhir ini akan dibuat sebuah inverter sebagai pengendali motor 

induksi. Motor yang digunakan adalah motor induksi tiga fasa rotor sangkar tupai, 

serta dilengkapi dengan kontrol PID tertala Nichols-Ziegler sebagai kontrol 

kecepatan. Sehingga performa putaran motor sesuai dengan yang diinginkan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini yaitu : 

1. Bagaimana merancang suatu inverter yang baik sehingga keluarannya

sesuai dengan yang diharapkan.

2. Bagaimana merancang kontrol kecepatan motor induksi tiga fasa agar

sesuai dengan yang diinginkan.

3. Bagaimana hasil perbandingan kecepatan motor tanpa kontrol PID, dan

saat menggunakan kontrol P, kontrol PI, kontrol PID
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1.3 BATASAN MASALAH 

Agar dalam pembahasan ini tidak menyimpang jauh dari permasalahan 

perlu adanya pembatasan masalah antara lain : 

1. Simulasi menggunakan simulink MATLAB. 

2. Penyearah gelombang penuh tiga fasa tak terkendali sebagai converter 

sumber AC menjadi input DC yang digunakan untuk menyuplai 

inverter. 

3. Kontrol PID tertala Nichols-Ziegler digunakan untuk kontrol kecepatan 

motor. 

4. Analisa hasil kecepatan motor induksi saat menggunakan kontrol P, PI, 

PID dan tanpa kontrol PID. 

1.4 TUJUAN 

 Adapun tujuan dari tugas akhir ini antara lain : 

1. Merancang suatu inverter dengan beban motor induksi tiga fasa. 

2. Merancang kontrol PID tertala (tuning) Nichols-Ziegler. 

3. Memperbaiki performa putaran motor induksi. 

4. Membandingkan hasil kecepatan motor tanpa kontrol PID, dan saat 

menggunakan kontrol P, kontrol PI, kontrol PID. 

1.5 METODOLOGI 

 Pengerjaan tugas akhir ini dilakukan sesuai dengan metodologi sebagai 

berikut : 

a) Studi Literatur 

Yaitu melakukan pengkajian berdasarkan data-data yang didapat dari 

perpustakaan atau sumber lainnya yang berupa buku, internet, ataupun 

dari jurnal penelitian. 

b) Perancangan Pemodelan Sistem 

Dibuat rancangan pemodelan sistem, yaitu merancang simulasi pada 

software MATLAB, serta pembahasannya. 
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c) Pengujian Simulasi dan Analisis 

Adalah melakukan pengujian pada simulasi dan menganalisa hasil. 

d) Penutup 

Yaitu berisikan kesimpulan dan saran atas simulasi 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 

 Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Sebagai bahan acuan dalam penyusunan tugas akhir, oleh karena itu 

diperlukan dasar teori yang berupa materi-materi perkuliahan atau ilmu 

pengetahuan diluar perkuliahan yang berhubungan dengan tema tugas akhir. 

BAB III PERANCANGAN PEMODELAN SISTEM 

 Pada bab ini membahas tentang perancangan pemodelan sistem yaitu 

membuat simulasi. 

BAB IV HASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS 

 Pada bab ini membahas tentang data yang diperoleh dari hasil simulasi, serta 

menjelaskan hasil pengujian. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. 


