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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan kebutuhan yang sangat utama bagi penduduk dan 

industri, baik yang berada di pedesaan maupun yang di perkotaan. Tanpa energi 

listrik sulit rasanya untuk penduduk maupun industri menjalankan aktifitasnya. 

Oleh sebab itu penyediaan tenaga listrik merupakan suatu hal yang sangat penting 

dalam suatu industri yang berfungsi sebagai penyaluran tegangan dan 

pembangkitan tenaga listrik untuk kebutuhan mengoperasikan mesin-mesin listrik 

sebagai penunjang aktifitas kerja di industri tersebut.Karena penyediaan tenaga 

listrik membutuhkan biaya tinggi, misalnya : dengan menggunakan mesin diesel 

membutuhkan biaya operasional untuk bahan bakar. Selain hal itu, letak geografis 

Indonesia  yang  susah yang menyebabkan tidak meratanya penyebaran beban, 

sehingga menjadikan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro hydro (PLTMH) sebagai 

sumber energi yang paling ekonomis. PLTMH adalah wadah yang tepat untuk 

penyediaan energi,khususnya untuk  daerah terpencil dengan populasi yang 

rendah dan jauh dari jaringan Perusahaan listrik Negara (PLN).  

PLTMH yang menghasilkan listrik dibawah 10KWatt biasanya 

menggunakan generator induksi. Kelebihan generator induksi diantaranya adalah 

konstruksinya yang membuatnya lebih handal dibandingkan dengan generator 

sinkron. Namun demikian memiliki kelemahan dalam hal regulasi tegangan dan 

frekuensi (Singh, G. 2004). Motor induksi sebagai generator (MISG) dimana 

besarnya frekuensi dan tegangan yang dihasilkan tergantung dari kecepatan rotor, 

kapasitansi dari kapasitor eksitasi, dan beban terpasang (Gatte, M.,2011). 

Dibutuhkan kecepatan minimum untuk menghasilkan tegangan yang diharapkan 

dan kecepatan maksimum untuk menghindarkan kerusakan mekanis MISG 

(Joshi.,2009). Pemakaian komponen semikonduktor dalam mengatasi 

permasalahan regulasi tegangan dan frekuensi MISG telah dibahas dalam berbagai 

penelitian (Putrus, G., 2014). Penelitian-penelitian tersebut di atas tidak 

membahas efek dari perubahan beban MISG terhadap tegangan yang dihasilkan. 

Dalam artikel ini dipaparkan hasil penelitian berupa metode untuk PLTMH yang 
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membangkitkan listrik menggunakan MISG dimana tegangan yang dihasilkan 

diharapkan lebih stabil melalui pengaturan tegangan dan frekuensi. 

PLTMH pada saat ini sebagian besar menggunakan pengontrolan dengan 

perangkat elektronis dan kontrol mekanis. Kontrol elektronik yang memiliki 

beberapa kelemahan antara lain harus dilakukan pemantauan pada PLTMH 

tersebut secara langsung dan terus menerus sehingga akan memakan biaya dan 

tenaga yang sangat banyak dan juga memiliki respon yang kurang baik. 

memperkenalkan teori himpunan fuzzy logic pada tahun (zadeh) 1965 , dan 

algoritma kontrol fuzzy logic pertama dilaksanakan oleh (mamdani) pada mesin 

uap pada tahun 1974. Pada tahun-tahun berikutnya ,  kontrol fuzzy logic  telah 

banyak digunakan dalam banyak aplikasi industri yang sukses dan telah 

menunjukkan prestasi yang signifikan . Dalam aplikasi ini , pemodelan dan 

pengendalian sistem tenaga melibatkan sebagian besar karena struktur yang sangat 

nonlinear dan kompleks mereka (El-Sherbiny MK,1585 ) . Sistem tenaga skala 

besar biasanya terdiri dari daerah kontrol atau wilayah yang mewakili dari 

generator.Untuk meningkatkan respon, berbagai teknik kontrol, seperti umpan 

balik linier, kontrol optimal dan variabel kontrol struktur telah diusulkan 

(Reddoch P,1971 dan Ha QP,1993). Kontroler adaptif dengan diri menyesuaikan 

pengaturan gain juga telah diusulkan untuk masalah load frekuesi control (LFC) 

(Pan CT,1991). Jaringan syaraf tiruan telah berhasil diterapkan untuk masalah 

LFC dengan hasil yang lebih baik (Cheng C,1989 dan Ozveren CS,1999). Selain 

itu, teknik kontrol fuzzy logic untuk masalah LFC.Kemudian,kontrol dengan 

menggunakan dengan Proportional–Integral–Derivative (PID) kontroller untuk 

mengatasi gangguan yang menggunakan kontrol loop tertutup (huang S., 2006) 

pengendalian generator menggunakan PID basic program logic control (PLC) 

(hardiansyah., 2012) dan fuzzy logic untuk menghilangkan gangguan yang tidak di 

inginkan oleh karena itu, kontroller tambahan yang memadai untuk mengatur dan 

mencegah penyimpangan beban harus digunakan. fuzzy-PD kontrol dengan 

persamaan stabilitas yang membuat system menjadi stabil (Lee HK., 2007)  

pengontrolan Fuzzy PID  untuk meninggkatkan stabilitas system (B.V 

Manikanda., 2015) 
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Sedangkan kontrol mekanis merupakan sesuatu yang kurang diinginkan 

karena mengontrol aliran air secara langsung akan menghasilkan reaksi yang 

lambat bila variasi bebannya berubah dengan cepat, dan juga akan menyulitkan 

ketika menggunakan beban yang sensitif yang tidak dapat mentolerir perubahan 

meskipun fluktuasi dayanya pendek. Kontrol mekanik juga mengandung banyak 

bagian yang bergerak, yang pasti akan membutuhkan perawatan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai           

berikut : 

a. Bagaimana mempertahankan tegangan keluaran generator tetap stabil sesuai 

dengan kondisi awal yang telah di atur (set point) saat beban yang 

digunakan berubah. 

b. Bagaimana membuat sistem kontrol beban dengan metode Fuzzy PID. 

c. Bagaiman menguji sistem kontrol beban dengan diketahui karakteristik 

sistem kontrolnya. 

1.3 Tujuan 

Tujuan dari pembuatan system untuk mengontrol beban generator secara 

otomatis dengan metode Fuzzy PID adalah sebagai berikut : 

a. Tercapainya kestabilan tegangan output pada generator sesuai dengan set 

point beban yang telah ditentukan dengan menggunakan metode fuzzy PID. 

1.4  Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

a. Tidak membahas rangkaian pengendali beban tiruan. 

b. Menggunakan ATMega328 sebagai control utama. 

1.5 Metodologi  

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam tugas akhir  ini sebagai             

berikut: 

a. Pengumpulan data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi pustaka pada berbagai 
sumber yang berhubungan dengan pengerjaan proyek tugas akhir baik 
bersumber dari buku, artikel, atau tutorial dari internet. 
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b. Perancangan sistem dan pembuatan. 

Pada tahap ini yang dilakukan adalah membuat perancangan dan 

pembuatan sistem yaitu membuat blok diagram, menentukan dan menyusun 

algoritma untuk perancangan hardware. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

Gambar  1.1 Blok Diagram Pengendalian  Beban Generator Menggunakan Metode  

Fuzzy PID  

Pada tahap ini dilakukan uji coba hardware untuk mengetahui sejauh 

mana hardware dapat berfungsi saat ter-implementasi dengan software 

yang telah dibuat, serta melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan 

pada hardware. 

c.  Analisa Hasil  

Pada tahap terakhir ini dilakukan pengambilan kesimpulan yaitu 

berisikan kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat. 

1.6 Sistematika pembahasan 

Sistematika pembahasan laporan akhir “System Pengendalian Beban 

Generator Menggunakan Metode Fuzzy PID” perinciannya adalah sebagai   

berikut : 
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BAB I Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang hal-hal yang menjadi latar belakang, tujuan, rumusan 

masalah, dan  metedeologi serta sistematika pembahasan pada hardware dan 

software  yang akan dirancang. 

 

BAB II Landasan teori 

Berisi tentang dasar teori yang digunakan untuk perancangan dan pembuatan 

“System Pengendalian Beban Generator Menggunakan Metode Fuzzy PID”. 

 

BAB III Perancangan sistem 

Berisi tentang perancangan dan pembuatan sistem alat secara keseluruhan dalam  

perangkat keras, meliputi: Laptop atau Personal Komputer (PC), Mikrokontroler 

ATMega328 

. 

BAB IV Pengujian dan analisa  

Berisi tentang hasil pengujian dari software yang sudah dibuat serta pembahasan 

mengenai hasil pengujian tersebut perblok sistem. 

 

BAB V Penutup 

Berisi kesimpulan dan saran  serta rencana pengembangan tugas akhir, jika 

dimungkinkan untuk masa yang akan datang. 

  

 
 


