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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Motor induksi digunakan pada penelitian sebelumnya untuk diaplikasikan 

pada mesin cuci oleh Aripriharta (2010), pompa tenaga surya oleh W. A. 

Pradana, H. Suryoatmojo dan M. Ashari(2012), dan mobil listrik oleh 

Muhamad Majedi (2016).  

Menurut penelitian yang dilakukan oleh  Aripriharta (2010) kendali 

kecepatan motor induksi 3 fasa dengan metode Field Oriented Control (FOC) 

dengan beban berupa drum mesin cuci bahwa metode FOC bermanuver dengan 

perubahan torsi dan kecepatan dengan relatif cepat. Penelitian lebih difokuskan 

pada model dinamis dan performa sistem, serta menurut penelitian yang 

dilakukan oleh Muhamad Majedi (2016) pengunaan teknik Field Oriented 

Control (FOC) pada electronic differential memberikan performa yang lebih 

baik jika dibandingkan dengan teknik scalar control(V/F),  serta yang 

dilakukan oleh Rizana Fauzi(2014) dengan menggunakan Indirect Field 

Oriented Control (IFOC) hanya berfungsi untuk pendekatan pengaturan 

kecepatan motor induksi , penelitian oleh I Putu Sutawinaya(2013) dengan 

menggunakan Field Oriented Control sebagai pengendali arus torsi, serta  

menurut  penelitan dilakukan oleh Dwi Rizky Irawan (2016) dengan 

menggunakan Field Oriented Control (FOC) bekerja dengan performasi 

dinamik yang tinggi yang sebanding dengan karakteristik dari motor DC, 

Tetapi mereka menggunakan beban yang sama untuk melakukan percobaan.  

Dari pernyataan tersebut penulis mengangkat judul “Analisa Pengaturan 

Kecepatan Motor Induksi 3 Phasa Berbasis PWM Kontrol Terkendali”. 

Penelitian yang kami akan lakukan dengan mengunakan beban berubah – ubah 

serta menggunakan metode Nicholas Zigler sehingga dapat menghasilkan 
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performa motor induksi yang lebih baik dari penelitian yang pernah dilakukan 

sebelumnya. 

1.2 Rumusan masalah  

Dari latar belakang tersebut maka rumusan masalah, sebagai berikut: 

1. Bagaimana memodelkan PWM kontrol menggunakan FOC(Field Oriented 

Control ) ? 

2. Bagaimana mensimulasikan pemodelan PWM kontrol yang dirancang 

menggunakan FOC (Field Oriented Control) ? 

3. Bagaimana menghasilkan pemodelan PWM kontrol menggunakan FOC 

(Field Oriented Control) pada Motor Induksi 3 phasa agar memiliki nilai 

rise time, steady state dan overshoot yang lebih baik ? 

1.3 Tujuan 

Agar dapat menjawab rumusan masalah dibuatlah tujuan, yaitu : 

1. Memodelkan PWM kontrol menggunakan FOC(Field Oriented Control ). 

2. Mensimulasikan pemodelan PWM kontrol yang di rancang menggunakan 

Field Oriented Control. 

3. Menghasilkan pemodelan PWM kontrol menggunakan Field Oriented 

Control agar memiliki nilai rise time, steady state dan overshoot yang 

lebih baik. 

1.4 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan lebih fokus maka dibuat batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Analisa yang dilakukan berupa rise time, steady state dan overshoot. 

2. Membahas analisa performa sistem PMW kontrol yang menggunakan metode 

FOC (Field Oriented Control) serta menggunakan kontroller PI dengan cara 

mentuning dengan Nicholas-Ziegler. 

3. Field Oriented Control yang digunakan dalam implementasi adalah untuk 

PWM kontrol serta menambah dan mengurangi beban dari output 0 N (tanpa 

beban), 40 N, 20 N, dan 60 N. 


