
1 

BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan zaman pada dunia industri saat ini menuntut sebuah 

perusahaan untuk dapat membuat laju produksi mereka dengan cepat agar 

memenuhi target. Dengan adanya target tersebut, pastinya menuntut proses 

produksi dengan cepat, oleh karena itu banyak perusahaan yang beralih dari 

proses manual ke proses otomatis, salah satunya adalah dengan mengurangi 

jumlah tenaga pekerja manusia dan menggantinya dengan tenaga mesin. 

Mesin yang digunakan berupa mesin dengan supply energi listrik yang 

dirubah menjadi energi mekanik (gerak), dan salah satu mesin yang sering 

digunakan adalah motor induksi 3 fasa. Motor induksi 3 fasa saat ini 

mempunyai peranan penting untuk memenuhi tuntutan dalam proses 

produksi, dikarenakan motor induksi 3 fasa ini lebih efisien dan praktis serta 

mempunyai jumlah putaran yang relatif konstan (stabil), sehingga kita dapat 

mengaturnya sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Akan tetapi dalam 

penggunaannya, motor induksi mempunyai beberapa masalah, diantaranya 

adalah tentang kecepatan yang turun dengan meningkatnya beban yang 

diberikan. 

Untuk mengatasi masalah turunnya kecepatan tersebut, dibutuhkan 

sebuah kontrol untuk mengontrol motor induksi 3 fasa. Maka dibuatlah 

rancangan inverter. Inverter merupakan perangkat elektronika yang di 

pergunakan untuk mengubah tegangan Direct Current (DC) menjadi 

tegangan Alternative Current (AC) dengan tipe inverter Pulse Width 

Modulation (PWM). Keluaran suatu inverter dapat berupa tegangan AC 

simetris dengan besar dan frekuensi yang di inginkan. Inverter tersebut juga 
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digunakan sebagai penstabil kecepatan putaran pada motor induksi 3 fasa 

dengan cara merubah nilai frekuensinya.  

Untuk merubah nilai frekuensi tersebut memerlukan sebuah kontrol 

inverter, dimana kontrol inverter tersebut dilakukan dengan menggunkan 

sistem kontrol Proporsional Integral Derivative (PID) untuk memperbaiki 

performa motor yang berubah – ubah. Kontrol PID yang digunakan 

membutuhkan sebuah sistem tuning pengontrolan yang berguna untuk 

menentukan nilai dari parameter PID agar mendapatkan hasil output yang 

sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan dengan cara trial dan error. Dan 

untuk mendapatkan hasil yang sangat efisien serta bagus, maka 

digunakanlah suatu metode yang disebut metode Harmony Search. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas dapat ditarik sebuah rumusan masalah yang 

akan dibahas, yaitu :  

1. Bagaimana cara mempertahankan kecepatan motor induksi tiga fasa 

menggunakan kontroler PID? 

2. Bagaimana cara mengembangkan kontroler tuning PID dengan metode 

HSA? 

1.3 Tujuan 

1. Merancang sistem kontrol kecepatan pada motor induksi tiga fasa agar 

kecepatan motor tetap stabil. 

2. Mengembangkan parameter kontroler PID agar mempunyai nilai 

parameter yang terbaik dan responsif. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar permasalahan mengarah dan sesuai dengan tujuan awal, maka 

dalam penulisan ini dibatasi dengan hal berikut : 
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1. Analisa yang dilakukan pada pengontrolan PID hanya menggunakan 

metode HSA. 

2. Analisa yang dilakukan untuk melihat grafik respon kecepatan motor 

terhadap metode HSA. 

3. Simulasi analisis menggunakan Matlab R2013b. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Dalam penyusunan tugas akhir ini dibagi menjadi dalam lima bab, 

dimana pada masing-masing bab akan terbagi lagi dalam beberapa sub-bab. 

Adapun kelengkapan pembagian tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan membahas tentang isi dari latar belakang, rumusan 

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

serta metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Menjelaskan tentang dasar - dasar teori sebagai acuan atau referensi 

peneliti untuk melakukan penelitian. Pembahasan dasar teorinya diantaranya 

membahas tentang motor induksi, inverter, tuning pengontrolan, kontrol 

PID, serta pembahasan metode Harmony Search Algorithm (HSA). 

 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan 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. 
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BAB V. PENUTUP 

Pada bab terkahir ini akan membahas tentang kesimpulan dari tugas 

akhir yang dilakukan dan juga saran yang berguna untuk memperbaiki 

kekurangan dari perancangan sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang 

lebih baik lagi. 


