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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan membahas tentang tinjauan pustaka yang membahas 

teori – teori dalam pembuatan Tugas Akhir yang berjudul Analisis Tuning 

PID Inverter Motor Induksi Tiga Fasa Berbasis Harmony Search. 

Diantaranya adalah pembahasan tentang pengertian dari motor induksi, 

inverter, kontrol PID, tuning PID, Harmony Search Algorithm (HSA), dan 

Matlab. 

2.1 Motor Induksi 

Motor induksi merupakan motor arus bolak-balik (Alternative Current 

/AC) yang paling luas digunakan. Penamaannya berasal dari kenyataan 

bahwa arus rotor motor ini bukan diperoleh dari sumber tertentu, tetapi 

merupakan arus yang terinduksi sebagai akibat adanya perbedaan relatif 

antara putaran rotor dengan medan putar yang dihasilkan oleh arus stator. 

Belitan stator yang dihubungkan dengan suatu sumber tegangan tiga 

fasa akan menghasilkan medan magnet yang berputar dengan kecepatan 

sinkron (ns = 120f/2p). Medan putar pada stator tersebut akan memotong 

konduktor-konduktor pada rotor, sehingga terinduksi arus, dan rotor pun 

akan turut berputar mengikuti medan putar stator. Perbedaan putaran relatif 

antara stator dan rotor disebut slip. Bertambahnya beban, akan memperbesar 

kopel motor, yang oleh karenanya akan memperbesar pula arus induksi pada 

rotor, sehingga slip antara medan putar stator dan putaran rotor pun akan 

bertambah besar. Jadi, bila beban motor bertambah, putaran rotor cenderung 

menurun. 
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2.1.1 Konstruksi Motor Induksi 

Dilihat dari bentuknya, motor induksi mempunyai konstruksi yang 

kuat dan karakteristik kerja yang baik, sehingga motor induksi menjadikan 

motor ac yang paling banyak digunakan. Motor induksi terdiri dari dua 

bagian, yaitu stator dan rotor.  

 
Gambar 2.1 Konstruksi Motor Induksi 

a. Stator 

Stator merupakan bagian yang diam dan mempunyai kumparan yang 

dapat menginduksikan medan elektromagnetik kepada kumparan rotor, 

sehingga stator dianggap bagian primer dari motor induksi. Inti stator 

terbuat dari lapis – lapis pelat baja beralur yang telah dipabrikasi. 

Konstruksi stator sendiri pada dasarnya terdiri dari bagian bagian – 

bagian sebagai berikut : 

i. Rumah stator (rangka /  badan stator), merupakan bagian yang terbuat 

dari besi tuang. 

ii. Inti stator, merupakan bagian yang terbuat dari lapis – lapis pelat baja 

beralur yang dipabrikasi. Inti stator ini mempunyai alur yang 

berfungsi sebagai tempat meletakkan belitan (kumparan) stator. 
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iii. Belitan (kumparan) stator, terbuat dari bahan tembaga yang berfungsi 

sebagai pembangkit efek magnit, sehingga dapat menimbulkan medan 

magnit untuk menghasilkan medan elektromagnetik. 

 
Gambar 2.2 Konstruksi Stator beserta alur - alurnya 

Rangka stator motor induksi ini didisain dengan baik dengan beberapa 

tujuan, yaitu : 

1. Menutupi inti dari kumparannya. 

2. Melindungi bagian – bagian mesin yang bergerak dari kontak 

langsung dengan manusia dan dari goresan yang disebabkan oleh 

gangguan objek atau gangguan udara terbuka (cuaca luar). 

3. Menyalurkan torsi ke bagian peralatan pendukung mesin dan oleh 

karena itu stator didisain untuk tahan terhadap gaya putar dan 

goncangan. 

4. Berguna sebagai sarana rumahan (celah) ventilasi udara sehingga 

pendinginan lebih efektif. 

b. Rotor 

Rotor merupakan bagian dari motor induksi yang bergerak akibat 

adanya induksi magnet dari kumparan stator yang diinduksikan kepada 

kumparan rotor. Ada dua jenis macam rotor pada motor induksi, yaitu : 

http://4.bp.blogspot.com/_9g8h_sEso6I/TUQnZUsXjeI/AAAAAAAAALE/fGC2P0VqwOg/s1600/gb2.jpg
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a) Motor induksi dengan rotor belitan (wound rotor) 

Motor dengan jenis rotor belitan biasanya digunakan pada saat 

pengasutan atau pengaturan kecepatan, dimana dikehendaki torsi asut yang 

tinggi. Rotor ini terbuat dari laminasi – laminasi besi dengan alur – alir 

sebagai tempat meletakkan belitan (kumparan) dengan ujung – ujung belitan 

yang terhubung singkat. 

Belitan – belitan yang terpasang pada rotor telah diisolasi 

sebagaimana belitan yang terdapat pada stator. Belitan yang ada pada rotor 

diletakkan juga pada alur rotor dan setiap ujungnya dihubungkan secara 

langsung (secara hubungan bintang (Y) ) pada cincin (slip ring). Pengaturan 

belitan (kumparan) untuk masing – masing fasa adalah sama dan masing – 

masing fasa ujung terbuka dikeluarkan ke cincin slip yang terpasang pada 

poros rotor. Konstruksi slip ring terhubung secara langsung dengan masing 

– masing sikat, sehingga dapat dihubungkan secara langsung ke tahanan 

luar untuk keperluan pengasutan torsi. 

 
 Gambar 2.3 Rangkaian Motor Induksi Jenis wound rotor   

Motor induksi jenis ini kurang banyak digunakan dibanding motor 

induksi jenis sangkar (squirel cage), hal ini dikarenakan harganya yang 

mahal serta biaya pemeliharaannya yang lebih besar. 
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b) Motor induksi dengan rotor sangkar (squirel cage) 

Rotor dari motor sangkar adalah konstruksi dari inti lapis berlapis 

dengan dengan poros mengelilingi permukaan inti, dimana kumparan 

lilitannya yang berbentuk batang tembaga yang dihubungkan singkat pada 

setiap ujungnya yang kemudian disatukan. 

Jenis motor ini terdiri dari satu set tembaga atau potongan alumunium 

yang dipasang ke dalam slot yang terhubung ke sebuah akhir cincin pada 

setiap akhir rotor. Konstruksi gulungan ini berputar menyerupai kandang 

tupai, sehingga dinamakan demikian. 

Batang rotor dan cincin ujung motor sangkar yang berkapasitas kecil 

biasanya terdiri dari potongan coran tembaga atau alumunium, potongan ini 

biasanya di cor mati kedalam slot rotor sehingga konstruksinya sangat 

kasar. Sedangkan pada motor sangkar yang berkapasitas lebih besar, batang 

rotor tidak di cor, melainkan dibenamkan ke dalam alur rotor yang 

kemudian dilas dengan kuat ke cincin ujung. Sehingga batang – batang 

konduktor dapat dimasukkan ke dalam laminasi – laminasi yang terbuat dari 

bahan besi silikon serta menjadi satu dengan poros rotor. 

Batang rotor sangkar  jenis ini posisinya tidak dipasang secara paralel 

(segaris) terhadap poros motor, tetapi dipasang atau diletakkan dengan 

posisi agak dimiringkan, hal ini dikarenakan untuk menghasilkan torsi yang 

lebih seragam dan juga untuk mengurangi derau dengung magnetik sewaktu 

motor berputar (memperkecil/memperhalus suara bising). 

Motor jenis rotor sangkar ini hampir 90% banyak digunakan, 

mengingat konstruksi kumparan yang sederhana, tahan terhadap gocangan 

dan harganya yang juga terjangkau. Ciri khusus dari motor jenis rotor 

sangkar adalah ujung – ujung dari batang konduktor atau kumparan rotor 

yang dihubung singkat secara permanen. 

Diantara stator dan rotor terdapat celah udara yang merupakan 

ruangan stator dan rotor. Pada celah udara ini lewat fluks induksi stator 

yang memotong kumparan rotor sehingga menyebabkan motor berputar. 
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Celah udara yang terdapat antara stator dan rotor diatur sedemikian rupa 

sehingga didapatkan hasil kerja motor yang optimum. Bila celah udara 

antara stator dan rotor terlalu besar akan mengakibatkan efisiensi motor 

induksi rendah, sebaliknya jika jarak celah antara stator dan rotor terlalu 

kecil / sempit akan menimbulkan kesukaran mekanis pada mesin. 

 
Gambar 2.4 Konstruksi Sederhana Motor Induksi Dengan Satu 

Kumparan Stator Dan Satu Kumparan Rotor 

2.1.2 Klasifikasi Motor Induksi 

Berdasarkan dari pengklasifikasian motor induksi, terdapat dua jenis 

klasifiksai dari motor induksi, diantaranya adalah sebagai berikut : 

i. Motor induksi satu fasa 

Konstruksi dari motor induksi satu fasa ini hanya memiliki 1 gulungan 

kumparan stator, jika kumparan stator dihubungkan dengan sumber jala – 

jala listrik tidak menimbulkan medan putar, memiliki daya yang rendah, 

sehingga membutuhkan sebuah alat untuk menghidupkannya. 

Motor jenis ini merupakan jenis motor induksi yang banyak 

digunakan dikalangan rumah tangga, seperti halnya motor pada kipas angin, 

mesin cuci, pompa air, mixer, blender. 

ii. Motor induksi tiga fasa 

Konstruksi dari motor induksi tiga fasa ini memiliki 3 buah gulungan 

kumparan stator, jika kumparan stator dihubungkan dengan sumber jala – 
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jala listrik akan menimbulkan medan magnit putar, memiliki daya yang 

tinggi. 

Motor jenis ini merupakan jenis motor induksi yang banyak 

digunakan di dunia perindustrian, karena mempunyai daya tahan yang kuat 

dan lebih stabil, tenaga yang besar, serta hampir tidak ada perawatan. 

Contoh penggunaan motor induksi tiga fasa di dunia industri adalah sebagai 

kompresor, pemutar penggilingan (pemutar alat produksi), conveyor pada 

dunia industri maupun wahana wisata bermain. 

2.1.3 Prinsip kerja Motor Induksi 

Motor induksi bekerja atau berputar jika terdapat medan 

elektromagnetik yang dihasilkan oleh kumparan stator. Dan medan putar 

pada kumparan stator akan timbul jika dihubungkan pada sumber tegangan 

listrik. Berikut adalah penjelasan secara lengkap dari prinsip kerja motor 

induksi :  

i. Apabila sumber tegangan tiga fasa dipasang pada kumparan stator, 

maka akan timbul medan putar dengan kecepatan, dengan rumus 

sebagai berikut: 

 ns=120f/p.                                             (2.- 1) 

dimana,  

ns = kecepatan sinkron 

f = frekuensi 

p = jumlah kutub 

ii. Medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor pada 

sisi rotor, sehingga pada kumparan rotor akan menimbulkan tegangan 

induksi (ggl). 

iii. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, maka 

tegangan induksi (ggl) akan menghasilkan arus (I). 
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iv. Adanya arus (I) didalam medan magnet menimbulkan gaya (F) pada 

rotor. 

v. Bila kopel mula yang dihasilkan oleh gaya (F) pada rotor yang cukup 

besar untuk memikul kopel beban, rotor akan berputar searah dengan 

medan putar stator. 

vi. Seperti yang dijelaskan pada point iii, tegangan induksi timbul karena 

terpotongnya batang konduktor (rotor) oleh medan putar stator. 

Sehingga untuk membangkitkan tegangan induksi (ggl) agar tetap ada, 

maka diperlukan adanya perbedaan relatif antara kecepatan medan 

putar stator (ns) dengan kecepatan berputar rotor (nr). 

vii. Perbedaan kecepatan antara nr dan ns disebut slip (S) dinyatakan 

dengan persamaan : 

  S = (ns – nr)/ns x  100%               (2 - 2) 

Dimana, 

S =  slip 

ns = kecepatan putar stator 

nr = kecepatan putar rotor 

viii. Bila nr = ns, tegangan tidak akan terinduksi dan arus tidak mengalir 

pada kumparan jangkar rotor, dengan demikian tidak dihasilkan kopel. 

Kopel motor akan ditimbulkan apabila nr lebih kecil dari ns. 

2.1.4 Slip 

Apabila kecepatan putar medan magnet pada stator disebut dengan 

kecepatan putar Ns dan kecepatan putar medan magnet pada rotor disebut 

kecepatan putar Nr, dan apabila terjadi perbedaan kecepatan relatif antara 

kecepatan putar medan magnet pada stator terhadap kecepatan rotor, maka 

hal ini disebut dengan kecepatan Slip. Kecepatan slip dapat ditulis dengan 

persamaan : 

Kecepatan slip = ns – nr                     (2 – 3) 
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Slip dapat dinyatakan dalam putaran setiap menit, akan tetapi lebih 

umum dinyatakan dalam bentuk persen (%). Berikut persamaan umum 

tentang slip: 

          𝑆 =
ns−nr

ns
 X 100%                            (2 – 4) 

dimana, 

S = slip 

Ns = kecepatan stator 

Nr = kecepatan rotor 

 

Frekuensi yang dibangkitkan pada belitan rotor adalah f2, dimana 

    𝑓2 =
(ns−nr)

120
 P                    (2 – 5) 

Sedangkan frekuensi medan putar stator adalah f2, dimana 

    𝑓1 =
nsP

120
         (2 – 6) 

Dari persamaan – persamaan diatas diperoleh 

 𝑓2

𝑓1
=

ns−nr

ns
      (2 – 7) 

    𝑓2 = 𝑠𝑓1       (2 – 8) 

Apabila slip = 0 (ns = nr), maka f2 = 0. Apabila rotor ditahan slip = 1 (nr = 

0) maka f2 = f1. 

Dari persamaan 𝑓2 = 𝑠𝑓1  diketahui bahwa frekuensi motor 

dipengaruhi oleh slip. Oleh karena itu ggl induksi dan reaktansi pada rotor 

merupakan fungsi frekuensi, sehingga besarnya juga turut dipengaruhi oleh 

slip. 
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2.1.5 Rangkaian Ekivalen Motor Induksi 

Rangkaian ekivalen mempunyai artian sebagai satu rangkaian 

pengganti dari rangkaian awal, dimana semua besaran tegangan dan arus 

sumber referensinya akan mempunyai nilai yang tetap sama dengan 

rangkaian awal. Rangkaian ekivalen digambarkan sebagai rangkaian loop 

tunggal dengan satu sumber tegangan dan satu resistor secara seri atau 

sumber arus dan satu resistor yang terpasang paralel sumber arus 

bersangkutan. 

Melihat dari prinsip kerja motor induksi, prinsip kerja motor induksi 

ini sama dengan prinsip kerja pada transformator yang sama -  sama bekerja 

berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Oleh karena itu, motor induksi 

dapat dianggap sebagai trafo dengan kumparan sekunder yang berputar. 

Berikut rangkaian ekivalen motor induksi : 

 
Gambar 2.5 Rangkaian Ekivalen Motor Induksi 

Rangkaian pada gambar diatas memperlihatkan bahwa daya 

keseluruhan yang dialihkan pada celah udara dari stator adalah 

            Pg1 = 𝑞1𝐼2
2 R2

𝑠
      (2 – 9) 

Dimana, 

𝑞1 adalah banyaknya fasa stator 
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Dengan rugi tembaga rotor : 

 Prcu = 𝑞1𝐼2
2 R2

𝑠
    (2 – 10) 

Maka daya mekanis yang dihasilkan oleh motor induksi adalah 

𝑃𝑚 = 𝑃2 − 𝑃𝑟𝑐𝑢 = 𝑞1 𝐼2
2  

R2

𝑠
  -  𝑞1 𝐼2

2 𝑅2  =  𝑞1 𝐼2
2 𝑅2

1−𝑠

𝑠
    (2 – 11)  

𝑃𝑚 = T . 𝜔𝑟 = 𝑇 . 𝜔𝑠 (1 − 𝑠)       (2 – 12) 

Dimana : 

T = Torsi motor dalam Nm 

𝜔𝑟 = kecepatan rotor (rad/det) 

𝜔𝑠 = kecepatan sinkron stator (rad/det) 

Sehingga diperoleh : 

T = 𝑞1

𝜔𝑠
 𝐼22  

R2

𝑠
         (2 – 13) 

𝐼2 = 𝑉1

√(𝑅1+ 
𝑅2
𝑠

)2+ (𝑋1+𝑋2 )2 

 

Dalam analisis rangkaian ekivalen, sering disederhanakan dengan cara 

menghilangkan nilai konduktansi (Rc), sehingga rangkaian ekivalen pada 

gambar berubah menjadi seperti rangkaian pada gambar di bawah ini : 

 
Gambar 2.6 Rangkaian Pengganti Ekivalen 
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Daya masukan (P in) pada rangkaian ekivalen gambar diatas adalah : 

𝑃𝑖𝑛 = 𝑞1(𝐼12)
𝑅′𝑟

𝑠
 𝑊𝑎𝑡𝑡       (2 – 14) 

Sedangkan daya keluaran (P out) adalah : 

𝑃𝑜𝑢𝑡 = 𝑃𝑖𝑛 − 𝑃𝑟𝑢𝑔𝑖 𝑚𝑒𝑘𝑎𝑛𝑖𝑘 𝑊𝑎𝑡𝑡       (2 - 15) 

Efisiensi ( ɳ ) didapat dari persamaan : 

ɳ = 𝑃𝑜𝑢𝑡

𝑃𝑖𝑛
 𝑥 100%        (2 – 16) 

2.1.6 Prinsip Terjadinya Medan Putar 

Berputarnya rotor pada motor induksi disebabkan adanya medan putar 

yang dihasilkan oleh arus yang melewati masing – masing kumparan stator. 

Medan putar ini terjadi apabila kumparan stator pada motor induksi juga 

dihubungkan dengan sumber jala – jala polyphase. Pada umumnya sumber 

jala – jala yang digunakan adalah sumber 3 fasa, dan hubungan yang 

digunakan dapat berupa hubungan bintang ( Y ) atau segitiga (∆). 

 
Gambar 2.7 Konstruksi Sambungan Motor Induksi Dengan Sumber 3 

Fasa 
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Misalkan kumparan a – a; b – b; c - c dihubungkan dengan sumber 

arus 3 fasa dengan beda fasa sebesar 120° (gambar 2.8) dan dialiri arus 

sinusoid, distribusi arus 𝑖𝑎, 𝑖𝑏 , 𝑖𝑐 sebagai fungsi waktu (gambar 2.9) 

 
Gambar 2.8 Diagram Phasor Fluksi tiga fasa 

 
Gambar 2.9 Diagram Arus Tiga Fasa Setimbang 

Pada keadaan 𝑡1, 𝑡2, 𝑡3𝑑𝑎𝑛 𝑡4, fluks resultan yang ditimbulkan oleh 

kumparan tersebut masing – masing adalah seperti gambar berikut : 

 
Gambar 2.10 Medan Putar Pada Motor Induksi Tiga Fasa 
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Pada 𝑡1, fluks resultannya mempunyai arah sama dengan arah fluks 

yang dihasilkan oleh kumparan a – a ; sedangkan pada 𝑡2, fluks resultannya 

mempunyai arah yang sama dengan arah fluks yang dihasilkan oleh 

kumparan c – c; dan untuk 𝑡3, fluks resultannya mempunyai arah yang sama 

dengan fluks yang dihasilkan oleh kumparan b – b. Sedangkan untuk 𝑡4, 

fluks resultannya berlawanan arah dengan fluks resultan yang dihasilkan 

pada saat 𝑡1. 

Melihat dari gambar tersebut terlihat fluks resultan ini berputar satu 

kali, dan untuk mesin dengan jumlah kutub yang lebih dari dua, kecepatan 

sinkron dirumuskan dengan rumus 

                          ns =
120.𝑓

𝑝
    (2 – 17) 

dimana,  

ns = kecepatan sinkron 

f = frekuensi 

p = jumlah kutub 

 

2.1.7 Pengaturan Kecepatan Pada Motor Induksi 

Secara umum motor induksi mempunyai kecepatan putar yang 

konstan. Akan tetapi di lain sisi banyak penerapan motor yang masih 

memerlukan adanya beberapa kecepatan bahkan memerlukan suatu rentang 

kecepatan yang bisa diatur. 

Kecepatan serempak suatu motor induksi dapat dirubah dengan suatu 

cara. Berikut cara merubah pengaturan kecepatan : 

1. Merubah jumlah kutub 

Jumlah kutub pada motor dapat dirubah dengan merencanakan  

kumparan stator sedemikian rupa, sehingga dapat menerima tegangan 

masuk pada posisi kumparan yang berbeda – beda dengan perbandingan 2 

lawan 1 atau dari jumlah 4 kutub menjadi 2 kutub.  
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Gambar 2.11 (a) Jumlah 4 Kutub Pada Rangkaian Stator 

(b) Jumlah 2 Kutub Pada Rangkaian Stator 

Jenis rotor yang sering digunakan untuk merubah jumlah kutub adalah 

jenis rotor sangkar, hal ini dikarenakan lilitan rotor sangkar selalu 

menghasilkan suatu medan rotor yang memiliki jumlah kutub yang sama 

(menyesuaikan jumlah kutub statornya). 

 

2. Mengubah frekuensi jala – jala 

Kecepatan serempak suatu motor dapat dirubah dengan merubah 

frekuensi jala – jala. Agar kerapatan fluks tetap terjaga, maka harus diikuti 

dengan mengatur tegangan jala – jala. 

Persoalan utama untuk merubah frekuensi ini adalah dengan 

menggunakan sebuah alat yang disebut dengan inverter. Inverter sendiri 

adalah suatu alat yang dapat mengubah tegangan DC menjadi AC, sehingga 

frekuensi yang dihasilkan pun juga berubah. 

 

3. Mengubah tegangan jala – jala 

Torsi yang dihasilkan suatu motor induksi besarnya sebanding dengan 

pangkat dua tegangan yang diberikan pada terminal – terminal primernya, 

hal ini terlihat pada gambar grafik antara torsi dan kecepatan, dimana jika 
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kecepatan akan berubah dari 𝑛1 𝑘𝑒 𝑛2. Metode ini biasanya digunakan pada 

motor dengan kapasitas kecil (misal untuk menggerakkan kipas angin). 

 
Gambar 2.12 Grafik Tegangan Jala - jala 

4. Mengubah tahanan rotor 

Salah satu cara mengubah kecepatan motor induksi adalah dengan 

cara mengubah tahanan luar rotor, dimana karakteristik kecepatan torsi yang 

berbeda – beda seperti pada gambar 2.13. Putaran akan berubah dari 

𝑛1 𝑘𝑒 𝑛2 𝑑𝑎𝑛 𝑘𝑒 𝑛3 dengan bertambahnya tahanan luar yang dihubung ke 

motor. 

 
Gambar 2.13 Grafik Tahanan Luar 
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2.1.8 Karakteristik Torque Speed Motor Induksi 

Karakteristik hubungan torsi terhadap motor induksi terdapat 2 

perbandingan, yaitu karakteristik antara torsi dengan daya dan karakteristik 

antara torsi dengan kecepatan. 

Karakteristik antara torsi dengan daya adalah berbanding lurus, 

dimana ketika torsi awal besar maka arus yang dibutuhkan juga besar. 

Sedangkan karakteristik antara torsi dengan kecepatan adalah berbanding 

terbalik, dimana ketika torsi yang bekerja besar, maka kecepatannya kecil. 

 
Gambar 2.14 Grafik Antara Torsi Dengan Kecepatan Dan Arus 

Gambar grafik diatas didapat apabila motor : 

 Mulai menyala ternyata terdapat arus nyala awal yang tinggi dan 

torque yang rendah (“pull-up torque”).  

 Mencapai 80% kecepatan penuh, torque berada pada tingkat tertinggi 

(“pull-out torque”) dan arus mulai turun.  

 Pada kecepatan penuh, atau kecepatan sinkron, arus torque dan stator 

turun ke nol. 

2.2 Inverter 

Inverter merupakan perangkat elektronika yang di pergunakan untuk 

mengubah tegangan Direct Current (DC) menjadi tegangan Alternative 
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Current (AC) dengan tipe inverter Pulse Width Modulation (PWM). 

Keluaran suatu inverter dapat berupa tegangan AC simetris dengan besar 

dan frekuensi yang di inginkan. Tegangan outpunya bisa tertentu dan bisa 

juga diubah dengan mengubah nilai frekuensi. Di sisi lain, apabila tegangan 

masukan DC adalah tertentu dan tidak dapat diubah, maka bisa didapatkan 

dengan mengubah nilai dari gain inverter.  

 
Gambar 2.15 Rangkaian inverter 3 fasa 

Rangkaian inverter ini terdiri dari enam buah piranti pensaklaran 

(switching) MOSFET yang bekerja secara berpasangan dan bergantian, 

sehingga membutuhkan enam buah pulsa yang juga bekerja secara 

bergantian,  dimana cara pengoperasiannya terbagi menjadi 6 cara setiap 

periode operasi. 

Cara pertama yaitu dua buah piranti switching bagian atas dan satu 

buah piranti switching bagian bawah yang dinyalakan secara bersama, 

semisal kombinasinya adalah Q1, Q5 dan Q6. Cara kedua, dua buah piranti 

switching bagian bawah dan satu buah piranti switching bagian atas, semisal 

kombinasinya adalah Q2, Q3 dan Q4. Dari masing – masing piranti 

switching, Q1, Q4; Q3, Q6; dan Q5, Q2 tidak boleh menyala secara bersama 
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atau serempak, dikarenakan piranti switching tersebut berada dalam satu 

garis lurus, hal ini dikarenakan agar rangkaian tidak terjadi hubung singkat. 

2.3 Pulse Width Modulation (PWM) 

Pulse Width Modulation (PWM) secara umum mempunyai artian 

sebuah cara memanipulasi atau mengatur lebar sinyal yang dinyatakan 

dengan pulsa dalam suatu periode agar mendapatkan tegangan rata – rata 

yang berbeda. Pengaturan lebar pulsa modulasi atau PWM merupakan salah 

satu teknik yang sering digunakan dalam sistem kendali kontrol, salah satu 

diantaranya adalah untuk kendali kecepatan, kendali sistem tenaga, serta 

instrumentasi dan telekomunikasi. 

Teknik PWM untuk kendali kecepatan motor adalah dengan cara 

merubah – ubah besarnya duty cycle (siklus kerja) pulsa. Dengan merubah 

besarnya duty cycle, maka kita dapat menentukan kecepatan motor sesuai yang 

diinginkan. Semakin besar duty cycle maka semakin cepat pula kecepatan motor, 

sedangkan semakin kecil duty cycle maka kecepatan motor akan semakin pelan. 

2.3.1 Prinsip Dasar PWM 

Teknik dasar PWM ini bisa dicapai dengan bantuan sebuah 

gelombang kotak yang mana siklus kerja (duty cycle) gelombang dapat 

dirubah – ubah. Berikut contoh ilustrasi sinyal PWM dengan perumpamaan 

rangkaian inverter jembatan penuh 1 fasa seperti pada gambar 2.16 di 

bawah ini. 

 
Gambar 2.16 Rangkaian Inverter Jembatan Penuh 1 Fasa 
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Pada rangkaian di atas menggunakan dua buah kapasitor untuk 

menghasilkan titik N agar tegangan pada setiap kapasitor 𝑉𝑖/2 dapat dijaga 

konstan. Dimana pada rangkaian tersebut terdapat dua sisi sakelar, yaitu : 

sakelar 𝑆1+ dan 𝑆1− , serta 𝑆2+ dan 𝑆2−. Seperti pada penjelasan rangkaian 

inverter 3 fasa diatas, bahwasanya masing – masing sisi sakelar (𝑆1+ dan 

𝑆1− , serta 𝑆2+ dan 𝑆2−) ini tidak boleh bekerja secara bersama / serempak, 

karena akan menyebabkan hubung singkat. 

Kondisi on dan off dari kedua sisi sakelar ditentukan dengan teknik 

modulasi PWM, dimana dalam rangkaian ini membandingkan antara sinyal 

modulasi 𝑉𝑐 (dalam hal ini tegangan bolak balik yang diharapkan) dengan 

sinyal pembawa dengan bentuk gelombang gigi gergaji (𝑉𝛥). Secara praktis, 

jika 𝑉𝑐 > 𝑉𝛥, maka sakelar 𝑆+ akan on dan sakelar 𝑆− akan off. Sebaliknya, 

jika 𝑉𝑐 < 𝑉𝛥, maka sakelar 𝑆+ akan off dan sakelar 𝑆− akan on. 

Untuk menghasilkan tegangan keluaran (𝑉𝑜) 1 fasa, terdapat lima 

kondisi jika semua sakelar dioperasikan, seperti pada tabel 2.1 di bawah : 

Tabel 2.1 Siklus Pengkondisian Sakelar PWM Pada Rangkaian Inverter 

Jembatan Penuh 1 Fasa. 

Kondisi 
Ke 

 

Kondisi 𝑉𝑎𝑁 𝑉𝑏𝑁 𝑉𝑜 Komponen Yang 

Aktif 

1 𝑆1+𝑆2−𝑜𝑛 dan 𝑆1−𝑆2+𝑜𝑓𝑓 𝑉𝑖/2 −𝑉𝑖/2 𝑉𝑖 𝑆1+ 𝑆2−  jika 𝑖𝑜 > 0 

𝐷1+ 𝐷2− jika 𝑖𝑜 < 0 

2 𝑆1−𝑆2+ on dan 𝑆1+𝑆2− 𝑜𝑓𝑓 −𝑉𝑖/2 𝑉𝑖/2 −𝑉𝑖 𝐷1− 𝐷2+ jika 𝑖𝑜 > 0 

𝑆1− 𝑆2+  jika 𝑖𝑜 < 0 
3 𝑆1+𝑆2+ on dan 𝑆1−𝑆2− off 𝑉𝑖/2 𝑉𝑖/2 0 𝑆1+𝐷2+   jika 𝑖𝑜 > 0 

𝐷1+𝑆2+   jika 𝑖𝑜 < 0 
4 𝑆1−𝑆2− on dan 𝑆1+𝑆2+ off −𝑉𝑖/2 −𝑉𝑖/2 0 𝐷1−𝑆2−   jika 𝑖𝑜 > 0 

𝑆1−𝐷2−   jika 𝑖𝑜 < 0 
5 𝑆1− − 𝑆2− − 𝑆1+ − 𝑆2+ off −𝑉𝑖/2 

𝑉𝑖/2 
𝑉𝑖/2 

−𝑉𝑖/2 

−𝑉𝑖 

𝑉𝑖 
𝐷1−𝐷2+   jika 𝑖𝑜 > 0 

𝐷1+𝐷2−   jika 𝑖𝑜 < 0 
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Gambar 2.17 Proses Pemotongan Sinyal PWM 

 

PWM sendiri bekerja sebagai switching power suplai untuk 

mengontrol on dan off. 

2.4 Sistem Kontrol 

Mengutip dari buku karangan Dr. Ir. Ermanu Azizul Hakim, MT, 

sistem kontrol adalah kombinasi dari beberapa komponen yang bekerja 

bersama – sama secara timbal balik dan membentuk konfigurasi sistem yang 

memberikan suatu hasil yang dikendaki. Sistem kontrol sendiri terbagi 

menjadi 2, yaitu sistem kontrol open loop dan sistem kontrol close loop. 



26 
 

Sistem kontrol yang akan dipakai pada skripsi ini adalah sistem 

kontrol close loop, dan bentuk pernyataan standar dalam sistem kontrol 

close loop seperti dalam gambar 2.16 berikut : 

 
Gambar 2.18 Kontrol Loop Tertutup 

Dalam gambar 2.16, r dinyatakan sebagai input, e dinyatakan sebagai 

eror, u dinyatakan sebagai sinyal output kontroler, G(s) adalah kontroler, 

H(s) beban yang dikontrol, dan y adalah sebagai output. Permasalahannya 

adalah bagaimana kita akan mendesain G(s) agar sistem kontrol bisa bekerja 

dengan baik. 

Sistem kontrol close loop merupakan kontroler yang banyak 

digunakan dalam sistem kontrol industri. Pada sistem close loop ini terdapat 

3 konstanta, dan biasanya ketiga konstanta kontroler tidak perlu digunakan 

semuanya untuk mencapai spesifikasi yang diinginkan. Penggunaan 

konstanta tergantung spesifikasi yang dikehendaki. Sebagai misal dengan 

kontroler PI telah terpenuhi spesifikasi, maka kita membuat Kd = 0. 

2.4.1 Kontroler Proporsional 

Kontroler Proporsional (Kp) adalah kontroler dengan penguatan murni 

Kp. Pada Kontroler Proporsional (Kp) jika G(s) = k, dengan k adalah 

konstanta. Jika, u = G(s) . e maka 

u = Kp . e          (2 - 18) 
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dengan Kp adalah konstanta proporsional. Kp berlaku sebagai Gain 

(penguat) saja tanpa memberikan efek dinamik kepada kinerja kontroler. 

Dengan demikian, gambar 2.16 dapat dinyatakan ulang sebagai berikut : 

 
Gambar 2.19 Kontrol Proporsional (Kp) 

Penggunaan Kontrol Proporsional (Kp) memiliki berbagai 

keterbatasan karena sifat kontrol yang tidak dinamik ini. Walaupun 

demikian dalam aplikasi – aplikasi dasar yang sederhana Kontrol 

Proporsional ini cukup mampu untuk mencapai konvergensi meskipun eror 

keadaan tenangnya (steady state error) relatif besar. Sebagai materi 

pembelajaran, Kontrol Proporsional (Kp) ini sangat baik untuk permulaan. 

2.4.2 Kontroler PI 

Jika G(s) adalah I, maka u dapat dinyatakan sebagai berikut : 

𝑢(𝑡) = [ ∫ 𝑒(𝑇)𝑑𝑇
1

0
 ] 𝐾𝑖, dimana Ki adalah konstanta Integral   (2 - 19) 

Dari persamaan ( ) di atas dapat dinyatakan sebagai, 

𝐺(𝑠) =  
𝐾𝑖

𝑠
           (2 - 20) 

Jika e(T) mendekati konstan (bukan nol) maka u(t) akan menjadi 

sangat besar sehingga diharapkan dapat memperbaiki eror. Jika e(T) 

mendekati nol, maka efek kontrol I ini semakin kecil. 

Kontrol Integral ini dapat memperbaiki respon steady state, namun 

pemilihan Ki yang tidak tepat dapat menyebabkan respon transien yang 

tinggi, sehingga dapat menyebabkan ketidak stabilan sistem. Pemilihan Ki 
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yang sangat tinggi justru dapat menyebabkan output berisolasi. Berikut 

adalah gambar dari Kontrol Integral (Ki) : 

 
Gambar 2.20 Kontrol Integral (Ki) 

 

2.4.3 Kontroler PD 

Kontroler Proporsional Derivative (Kd) termasuk kompensator fasa 

mendahului dan memperbaiki tanggapan peralihan sistem. Sinyal kontrol u 

yang dihasilkan oleh kontrol Deriviative (Kd) dapat dinyatakan sebagai, 

u = Kd . e          (2 - 21) 

atau 

𝑢 =  𝐾𝑑 .
∆𝑒

∆𝑡
         (2 – 22) 

Sehingga G(s) dapat dinyatakan, 

G(s) = s . Kd          (2 - 23) 

Dari persamaan diatas nampak bahwa sifat dari kontrol Kd ini 

bermain dalam konteks “kecepatan” atau rate dari eror. Dengan sifat ini ia 

dapat digunakan untuk memprediksi eror yang akan terjadi. Umpan balik 

yang diberikan adalah sebanding dengan kecepatan perubahan e(t) sehingga 

kontroler dapat mengantisipasi eror yang akan terjadi. Dalam gambar blok 

dapat dinyatakan sebagai berikut : 
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Gambar 2.21 Kontrol Deriviative (Kd) 

2.4.4 Kontroler PID 

Kontroler PID merupakan kombinasi ketiga kontrol klasik yang 

diterangkan di atas yang dinyatakan seperti pada gambar 2.20 di bawah. 

Dengan menggabungkan kontrol P, I, dan D maka masing masing 

kelebihannya dapat disatukan untuk mendapatkan kontrol yang ideal. 

 
Gambar 2. 22 Kontrol PID 

Namun demikian, suatu kontrol klasik kombinasi, baik PI atau PID, 

hanya dapat bekerja baik untuk sistem H(s) yang cenderung linier dalam 

fungsi waktu. Artinya, persamaan dinamik dari model H(s) relatif tidak 

berubah selama rentang waktu pengontrolan. Padahal kenyataannya tidak 

ada fenomena sistem riil yang benar - benar linier. Bahkan hampir semua 

fenomena kontrol mulai dari skala kecil, misalnya kontrol motor DC, hingga 

skala sistem besar, misalnya kontrol pesawat terbang tanpa awak, jika 

dilakukan pemodelan secara rinci dan lengkap adalah sangat tidak linear 
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(non linear). Setiap sistem riil selalu berhadapan dengan gangguan. Motor 

selalu bermasalah dengan friksi pada poros, gear box, perubahan 

karakteristik karena temperatur dll. Pesawat di udara selalu berhadapan 

dengan tekanan udara yang berubah – ubah, angin, hujan dsb. 

Untuk kontrol klasik ini, yang dapat dilakukan oleh seorang engineer 

hanyalah melakukan pendekatan atau asumsi model sistem secara linier 

dengan mengabaikan faktor – faktor non linear yang dianggap terlalu sulit 

untuk dimodelkan secara matematik. Sehingga Kp, Ki, Kd yang dipilih 

adalah yang dianggap paling tepat (optimum) untuk kondisi ideal model. 

2.5 Harmony Search Algorithm (HSA) 

Harmony Search Algorithm (HSA) adalah sebuah algoritma pencarian 

meta-heuristik, dikembangkan oleh Geem, Kim dan Loganathan. HSA 

adalah konsep sederhana dengan beberapa parameter dan mudah untuk 

penerapanya. Terbukti berhasil memecahkan beberapa masalah seperti 

Trevelling Salecman Program (TSP). 

Perkiraan keindahan dimunculkan dengan memainkan pitch masing-

masing instrumen seperti evaluasi objective function ditentukan oleh nilai 

masing-masing variabel. Kualitas solusi ditentukan oleh iterasi by iterasi. 

Berikut ini tahapan dari HSA : 

1. Inisialisasi masalah dan paramater HSA  

Paramater HSA meliputi Harmony Memory Size (HMS); Harmony 

Memory Considering Rate (HMCR); Pitch Adjusting Rate (PAR); dan 

jumlah iterasi. Agar harmony memory dapat digunakan secara efektif, 

algoritma HS mengadopsi sebuah parameter yang disebut Harmony Memory 

Considering Rate (HMCR). Jika rate ini terlalu rendah, maka hanya sedikit 

harmoni elit yang terpilih dan juga dapat menyebabkan proses konvergensi 

terlalu lambat. Jika rate ini terlalu besar, maka akan menyebabkan nada-
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nada pada harmony memory banyak terpakai dan tidak sempat 

mengeksplorasi nada lain, dimana pada akhirnya sulit mencapai solusi yang 

bagus. Oleh karena itu, biasanya digunakan HMCR _ 0.7~0.95. 

2. Inisialisasi Harmony Memory (HM)  

Pada tahap ini matrik HM di isi dengan pembangkitan vektor solusi 

secara random sejumlah HMS. 

         𝐻𝑀 =

[
 
 
 
 
 

𝑥1
1 𝑥2

1 ⋯ 𝑥𝑁
1

𝑥1
2 𝑥2

2 ⋯ 𝑥𝑁
2

⋮ ⋮ ⋮ ⋮
𝑥1

𝐻𝑀𝑆−1 𝑥2
𝐻𝑀𝑆−2 ⋯ 𝑥𝑁

𝐻𝑀𝑆−1

𝑥1
𝐻𝑀𝑆 𝑥2

𝐻𝑀𝑆 ⋯ 𝑥𝑁
𝐻𝑀𝑆 ]

 
 
 
 
 

     (2 – 24) 

Dimana  

        𝑋𝑁 = 𝑋𝑁 𝑚𝑖𝑛 +  𝑟𝑎𝑛𝑑 ( 𝑋𝑁 𝑚𝑎𝑥 − 𝑋𝑁 𝑚𝑖𝑛)     (2 – 25) 

3. Improvisasi New Harmony Vector (NHV)  

𝑁𝐻𝑉 𝑥′ = ( 𝑥1
′ , 𝑥2

′ , … , 𝑥𝑁
′ )     (2 – 26) 

Pembangkitan NHV disebut dengan improvisasi. Berdasarkan memori 

yang ada, nilai dari variabel pertama untuk NHV dipilih dari nilai yang ada 

di HM. Nilai yang lain dipilih dengan cara yang sama. HMCR dengan range 

nilai antara 0 sampai 1 adalah rata-rata pemilihan satu nilai dari nilai 

historikal didalam HM, ketika (1-HMCR) adalah rata-rata pemilihan 

random satu nilai dari kemungkinan nilai range. 

𝑖𝑓 (𝑟𝑎𝑛𝑑( ) < 𝐻𝐶𝑀𝑅) 

𝑥𝑖
′ ← 𝑥𝑖

′ ∈ {𝑥𝑖
2, 𝑥𝑖

2, … , 𝑥𝑖
𝐻𝑀𝑆 } 

Else         (2 – 27)  

𝑥𝑖
′ ← 𝑥𝑖

′ ∈ 𝑋𝑖 

End 
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Nilai random dengan range antara 0 sampai 1 adalah nilai yang 

ditetapkan untuk masing-masing variabel. Sebagai contoh HMCR 

ditetapkan dengan nilai 0,85 itu artinya HSA akan memilih nilai variabel 

dari HM dengan 85 % kemungkinan untuk dipilih. Setiap komponen dites 

apakah perlu untuk diatur pitc hnya. Operasi ini menggunakan parameter 

PAR. PAR yang bernilai rendah dengan bandwidth yang sempit dapat 

menyebabkan proses konvergensi lambat, dikarenakan keterbatasan 

eksplorasi pada ruang pencarian yang besar. Pada sisi lain, PAR yang tinggi 

dengan bandwidth yang lebar dapat menyebabkan solusi-solusi yang ada 

terlalu menyebar dari potensi solusi optimal i x. 

 

𝑖𝑓 (𝑟𝑎𝑛𝑑 ( ) <  𝑃𝐴𝑅) 

𝑥1
′ = 𝑥1

′  ± 𝑟𝑎𝑛𝑑 ( )∗ 𝑏𝑤  

Else          (2 – 28) 

𝑥1
′ = 𝑥1

′  

end 

Update Harmony Memory  

Jika NHV memiliki fitnes lebih baik dari pada harmoni terjelek yang 

ada di HM, NHV akan dimasukkan kedalam HM dan harmoni terjelek 

dikeluarkan dari HM. 

4. Cek syarat berhenti  

HSA akan berhenti ketika kriteria penghentian terpenuhi jika tidak 

kembali ke tahap 3. 
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Gambar 2.23 Flowchart Algoritma HSA 

2.6 Matlab 

Matlab atau Matrix laboratory adalah bahasa pemrograman yang 

dikembangkan oleh The Mathworks™ dengan kemampuan tinggi dalam 

- Inisialisasi masalah 

- Parameter HSA 

Inisialisasi Harmoni 
Memori 

Improvisasi dari New Harmony 

1. Berdasarkan memori yang ada 
2. Pengaturan pitch 
3. Seleksi secara random 

Apakah New 

Harmony  lebih 
bagus dari 
harmoni yang 
ada 

Update Memori 

Cek Syarat Berhenti 

Stop 

Start 
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bidang komputasi, selain itu matlab mempunyai kemampuan 

mengintegrasikan komputasi, visualisasi, analisis data matematis, statistika 

dan pemrograman. Dalam memvisualisasikan sebuah obyek, matlab 

memiliki kemampuan merotasi obyek tanpa merubah programnya. 

Matlab merupakan suatu aplikasi yang sering digunakan di dunia 

teknik. Di dalam Matlab terdapat dua bagian penting, yaitu matlab editor 

dan  simulink. Matlab editor digunakan untuk menulis listing program 

seperti M-File, sedangkan simulink digunakan untuk melakukan simulasi 

dari perintah M-File. Dengan melakukan simulasi, maka kita dapat 

melakukan suatu pemodelan sistem kontrol dengan cara menuliskan struktur 

kontrol pada listing kita di command window agar dieksekusi, sehingga kita 

dapat mengatur simulasi kita dengan mudah.  

Hasil simulasi bisa kita tampilkan dalam bentuk analisa maupun 

grafik. Untuk hasil dari simulasi analisa terdapat pada workspace dimana 

akan menampilkan setiap variabel dari parameter dan nilai hasil eksekusi 

suatu perintah, biasanya workspace akan menampilkan hasil dari nilai yang 

terbaik. Sedangkan untuk hasil grafik akan dimunculkan dalam bentuk 

figur. 

 


