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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Pada saat ini perkembangan dibidang industri maju dengan pesat 

sehingga dengan demikian kebutuhan akan energi listrik juga akan semakin 

meningkat. Energi listrik tersebut dapat dikonversikan ke bentuk energi lain, 

seperti dari energi listrik menjadi energi mekanik (gerak) dengan 

menggunakan motor listrik atau motor induksi 3 phasa. Penggunaan motor 

induksi 3 phasa juga digunakan pada industri sebagai penggerak suatu proses 

produksi. Penggunaan motor induksi 3 phasa juga suatu hal yang perlu 

diketahui agar tepat guna sesuai keinginan kita. Namun dalam penggunaan 

tersebut, motor induksi 3 phasa memiliki gangguan pada saat awal start yaitu 

membutuh arus yang besar dan akan mengalami overshoot yang akan 

mempengaruhi kerja motor. Selain itu bagaimana cara mengatur kecepatan 

putaran motor induksi 3 phasa. 

Dengan adanya permasalahan atau gangguan yang ada pada motor 

induksi 3 phasa maka perlu adanya inverter sebagai pengontrol motor 

induksi tersebut. Inverter merupakan rangkaian elektronika daya yang 

digunakan untuk mengkonversikan tegangan searah atau Direct Current (DC) 

ke suatu tegangan bolak-balik atau Alternating Current (AC). Dengan cara 

menggunakan Pulse Width Modulation (PWM) yaitu salah satu teknik untuk 

mengatur penyaklaran transistor dalam inverter. Teknik ini membandingkan 

sinyal referensi yaitu sinyal yang berbentuk sinusoida dengan sinyal carrier yaitu 

sinyal yang berbentuk segitiga. Inverter juga berfungsi untuk mengatur 

kecepatan putaran motor yang diinginkan sesuai kebutuhan beban dengan 

cara frekuensi sebagai acuan pengontrolan. Tetapi pada kinerja motor 

memiliki kendala di saat adanya beban yang berubah–ubah mengakibatkan 

performa kecepatan motor tidak stabil. Maka dari itu perlu penambahan 
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pengontrolan inverter agar dapat menstabilkan kecepatan motor, walaupun 

beban yang akan di terima berubah–ubah. 

Pengontrolan inverter dapat di lakukan dengan sistem kontrol 

Proporsional Integral Derivative (PID). Kontroller PID berfungsi untuk 

memperbaiki performa putaran motor di saat ada beban yang berubah–ubah. 

Kontroller PID membutuhkan penyesuaian parameter penguatan yaitu gain 

proporsional (Kp), gain integral (Ki), gain Derivatif (Kd) apabila parameter 

motor induksi berubah, seperti perubahan beban torsi. Kemudian, masalah 

utama kontroler PID adalah tuning. 

Tuning merupakan penentuan nilai parameter Kp, Ki dan Kd agar 

diperoleh performa sistem yang optimal. Umumnya proses tuning masih 

dilakukan secara manual sehingga memakan waktu, sehingga kontroler PID 

menggunakan metode algoritma Particle Swarm Optimization (PSO). 

Metode PSO mulai diperkenalkan oleh Dr. Kennedy dan Dr. Eberhart pada 

tahun 1995 yang terinspirasi oleh perilaku organisme, seperti kawanan 

burung atau ikan. Dengan kata lain PSO merupakan Ketika partikel bergerak 

dalam ruang tertentu dan mengingat posisi yang terbaik yang pernah di lalui 

atau di temukan terhadap sumber yang akan di tuju dan ketika partikel 

menyampaikan informasi atau posisi terhadap ke partikel yang lain dan 

menyesuaikan posisi dan kecepatan berdasarkan informasi yang di terima 

mengenai posisi yang bagus. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang akan di bahas 

adalah  

1. Bagaimana cara untuk mempertahankan kecepatan motor induksi 3 

phasa terhadap beban agar tetap stabil dengan menggunakan kontroler 

PID berbasis algoritma PSO ? 

2. Bagaimana cara mengembangkan kontroler PID pada inverter untuk 

motor induksi 3 phasa ? 
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3. Bagaimana cara mencari parameter kontroler PID menggunakan 

algoritma  

PSO ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

Dalam penulisan proposal judul tugas akhir ini memiliki tujuan yaitu : 

1. Merancang sistem kontrol pada kecepatan motor induksi 3 phasa 

terhadap beban berbeda dengan PID Nichols-Ziegler.. 

2. Mengembangkan kontroler PID pada inverter untuk motor induksi 3 

phasa berbasis PSO. 

3. Membandingkan pengontrolan inverter 3 phasa berbasis algoritma PSO 

dengan Nichols-Ziegles. 

 

1.4  Batasan Masalah 

 Agar permasalahan mengarah dan sesuai dengan tujuan,maka dalam 

penulisan ini di batasi dengan hal-hal berikut : 

1. Analisa di lakukan pada pengontrolan inverter 3 phasa berbasis 

algoritma PSO. 

2. Menggunakan pengontrolan frekuensi PWM untuk pengaturan 

kecepatan motor. 

3. Simulasi menggunakan matlab R2013b. 

 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, 

rumusan masalah yang akan dibahas, batasan masalah, tujuan yang ingin 

dicapai, serta metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas 

akhir ini. 

 



4 

 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Membahas tentang dasar-dasar teori yang sesuai untuk 

menjelaskan masalah yang ditulis dalam tugas akhir ini. Pembahasan 

meliputi : pengertian inverter 3 phasa, sistem kontrol PID, metode 

algoritma PSO, dan motor induksi 3 phasa. 

 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang perancangan sistem, termasuk blok diagram 

dan simulasi pada Matlab R2013b yang diuraikan tiap langkahnya guna 

menjelaskan proses dalam pembuatan tugas akhir. 

 

BAB IV. PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang hasil pengujian dari implementasi 

sistem yang digunakan pada tugas akhir. 

 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab terkahir ini akan membahas tentang kesimpulan dan 

saran dari tugas akhir yang dilakukan.  

 




