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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN  

 

 Pada bab ini akan dibahas pemodelan dan simulasi plant PLTMH. 

Pemodelan ini bedasarkan penelitian yang pernah dilakukan Usman & Abdulkadir 

(2015). Pada bab ini akan dibahas pemodelan controller, Hydrolic Turbine dan 

Electro Hydro Servo System.   

 

3.1 Perancangan Sistem  

Pada perancangan sistem untuk simulasi maka mengacu pada blok 

diagram seperti pada gambar  3.1 berikut ini: 

Kontroller 
Electro Hydro 

Servo System.
Gate

Turbine-

Penstock
Generator Beban 

Nilai rotor speed

Nilai active power

Nilai referensi rotor speed

Nilai referensi active power

 

Gambar 3.1 Blok Diagram Governor pada Plant PLTMH 

 

Pada gambar 3.1 dapat dilihat generator berputar menghasilkan tegangan 

dan arus untuk disalurkan ke beban-beban. Terdapat sensor yang membaca nilai 

rotor speed dan nilai active power yang dihasilkan generator.Selisih nilai referensi 

dan nilai actual akan menjadi input dari controller. Controller akan mengolah 

input dan menghasilkan output berupa sinyal posisi yang digunakan untuk 

mengatur motor servo. Motor servo akan menentukan posisi dari valve untuk 

mengatur aliran air yang digunakan untuk memutar turbin sesuai dengan besarnya 

nilai rotor speed. 
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3.2 Pemodelan Electro Hydro Servo System 

Pada sistem kontrol frekuensi ini digunakan motor servo untuk mengontrol 

kecepatan aliran air.  Motor servo berfungsi untuk mengatur posisi valve dengan 

menerima nilai keluaran dari kontrol. Kemudian valve akan mengatur keluaran air 

yang digunakan untuk memutar turbin sesuai beban yang terhubung.  

 

Gambar 3.2 Model Motor Servo 

Pada gambar 3.2 dapat dijelaskan bahwa pada penelitian ini menggunakan 

model motor servo secara umum. Adapun data parameter yang digunakan pada 

motor servo adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Parameter Motor Servo 

Parameter Value 

Gain constant motor servo 10 

Time constant motor servo 0,001 

[Vgmin,Vgmax] [-0.1,0.1] 

 

3.3 Pemodelan Valve  

Valve pada simulink yang akan mengatur keluaran debit air sehingga 

mampu menjaga putaran turbin agar stabil pada kecepatan 1500 rpm ditampilkan 

pada gambar 3.3. 

 

Gambar 3.3 Model Valve 
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Pada gambar 3.3 terdapat 2 blok yaitu blok speed limit dan blok position. Blok 

speed limit merupakan blok yang dapat membatasi nilai keluaran yang nantinya 

akan diteruskan ke blok position.  Apabila blok position mencapai nilai 

maksimum dari limit maka bukaan valve akan terbuka secara penuh dan bila blok 

position mencapai nilai minimum dari limit maka bukaan valve diibaratkan 

tertutup secara penuh. 

 

3.4 Pemodelan Turbin  

Turbin merupakan bagian penting dari sistem pembangkit mikrohidro 

yang menerima energi potensial dari air dan mengubahnya menjadi energi putaran 

(mekanik). Kemudian energi mekanik ini akan memutar sumbu turbin pada 

generator. Berikut ini adalah gambar model turbin hidrolik: 

 

 

Gambar 3.4 Model Turbin Hidrolik 

 

Gambar 3.4 merupakan penjabaran dari blok turbin yang terdapat pada rancangan 

sistem dimana dalam rangkaian turbin terdapat beberapa blok seperti function 

block, gain, dan product dimana blok-blok tersebut berfungsi untuk merumuskan 

nilai input yang didapat dari motor servo untuk diproses dan diteruskan menjadi 

nilai output yang sesuai untuk menggerakkan generator. Adapun data parameter 

yang digunakan pada turbin hidrolik sebagai berikut: 
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Tabel 3.2 Parameter Turbin Hidrolik 

Parameter Value 

Turbin flow 0.95 𝑚3/s 

Head base 16.74 m 

Penstock area 0.384 𝑚2 

Length penstock 60 m 

Gravitasi 9.8 m/𝑠2 

[gmax,gmin,beta] [1,0,0] 

 

3.5 Pemodelan Generator Sinkron  

Blok generator yang akan digunakan pada sistem PLTMH pada simulink 

Matlab ditampilkan pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Model Generator Sinkron  

Generator yang digunakan dalam analisa ini adalah generator sinkron 3 fasa 

dengan model dan parameter sebagai berikut: 

Tabel 3.3 Parameter  Generator Sinkron 

Parameter Value 

Nominal power(VA),line-to-line(v),frequency(Hz) 160e3,400,50 

Reactance (Xd,Xd’,Xd’’,Xq,Xq’,Xq’’) 2.24,0.19,0.13,1.38,0.17,0,07 

Time constan(Td’,Td’’,Tq’’) 0.035,0.011,0,011 

Stator resistance (pu) 0.024 

Inertia coefficient(s),nfriction factor(pu), pole [4 0 4] 

Rotor type Salient-pole 
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3.6 Pemodelan Sistem Eksitasi 

Pemodelan eksitasi tersedia  pada Matlab simulasi perangkat lunak dan disitus 

Mathwork dengan tipe eksitasi AC4A. Berikut ini adalah gambar blok dan model 

eksitasi type AC4A: 

 

Gambar 3.6 Model Sistem Eksitasi   

Adapun data sampel untuk sistem eksitasi type AC4A berdasarkan IEEE 

Standart, Vol. 421 , No. 5, 2005 (Revision of IEEE 521.5-1992) adalah sebagai 

berikut: 

Table 3.4 Parameter Sistem Eksitasi 

Parameter Value 

Tr(s) 0 

[Ka(pu), Ta(s)] [200,0.015] 

[Kc(pu),Tc(s)] [0,1] 

Tb(s) 10 

[Vimax,Vimin] [10,-10] 

[Vrmax,Vrmin] [5.64,-4.53] 

 

3.7 Pemodelan Beban pada PLTMH   

Perancangan beban pada penelitian ini dibuat naik dan turun seperti beban 

pada PLTMH UMM 1. Pada perancangan beban menggunakan circuit breaker 

sehingga beban akan berubah sesuai waktu yang diinginkan dan masing-masing 

beban akan dipararel. Perancangan beban resitif dan beban induktif dapat dilihat 

pada gambar 3.7. Breaker akan berfungsi sebagai pemutus komponen atau 

peyambunng aliran listrik beban ke sistem. Sehingga nantinya dapat mengatur 

berapa besar nilai beban yang akan digunakan atau berapa besar nilai beban yang  

akan terhubung ke sistem yang akan menimbulkan naiknya nilai beban pada 
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beberapa waktu dan juga dapat menimbulkan turunnya nilai beban pada beberapa 

waktu. 

 

Gambar 3.7 Beban RL  

 

3.8 Perancangan Kontrol ANFIS 

Langkah pertama dalam perancangan kontrol ANFIS adalah menerapkan 

fuzzy referensi pada pemodelan berdasarkan pasangan masukan dan keluaran. 

Perancangan fuzzy referensi berdasarkan masukan keluaran terdapat kesulitan 

dalam menentukan parameter fungsi keanggotaan yang cenderung mengarah pada 

trial and error. Untuk menentukan fungsi keanggotaan dapat menggunakan 

metode ANFIS yang bekerja berdasarkan pembelajaran neuro adaptive. Fungsi 

ANFIS dapat dijalankan pada ANFIS editor GUI. Cara kerja ANFIS 

menggunakan data masukan dan keluaran dari suatu sistem yang akan dimodelkan 

fungsi ANFIS. Fungsi ANFIS akan menyusun FIS dengan parameter-parameter 
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fungsi keanggotaan. Kemudian parameter-parameter fungsi keanggotaan akan 

berubah melalui proses pembelajaran atau pelatihan (training).  

Data masukan akan digunakan sebagai  acuan untuk melatih FIS (Fuzzy 

Inference System) sehinngga terbentuk kontrol ANFIS. Data yang digunakan 

sebagai acuan perlu dimasukkan ke dalam workspace dalam bentuk tabel yang 

akan di training dengan mengggunakan perintah anfisedit pada command window 

MATLAB. Data masukan yang digunakan terdapat 2 input yaitu error speed dan 

error active power sedangkan untuk keluarannya adalah sinyal posisi. 

Selanjutnya, untuk menentukan jumlah funngsi keanggotaan digunakan generate 

FIS. Membership function yang digunakan adalah tipe gaussan dan tipe keluaran 

yang linier. Berikut pada gambar 3,8 adalah proses generate FIS yang 

dikehendaki: 

 

Gambar 3.8 Generate FIS 

 

Selanjutnya memilih optimization method dan jumlah epoch yang 

diinginkan. ANFIS GUI menyediakan dua metode optimasi parameter-parameter 

keanggotaan yaitu backpropagation dan hybrid (gabungan metode least squares 

dan backpropagation). Dalam penelitian ini mennggonakan metode optimasi 

hybrid seperti gambar 3.9. 



21 
 

 

 

 

Gambar 3.9 Plot Train ANFIS 

 

Proses training dilakukan dengan cara memetakan dua masukan dan satu 

keluaran, selain itu perlu dilakukan proses training agar FIS yang terbentuk 

mampu mengenali data masukan dan keluaran. Ketika training data dengan 

algoritma hybrid, ANFIS akan melakukan iterasi untuk memperoleh parameter-

parameter fungsi yang cocok sehinngga FIS yang terbentuk sesuai dengan data 

masukan dan keluaran sistem seperti yang ditunjukkan gambar 3.10. Gambar 3.11 

merupakan surface ANFIS yang terbentuk setelah training data. 

 

Gambar 3.10 FIS Editor 
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Gambar 3.11 Surface ANFIS 

 

 

3.9 Perancangan Kontrol ANFIS-PID 

Perancangan metode adaptif neuro fuzzy PID , menggunakan neuro fuzzy 

untuk tuning konstanta kendali PID. Pada desain kontrol ANFIS dirancang sesuai 

dengan nilai output yang diinginkan. Sehingga kontrol berupaya untuk mengatur 

nilai keluaran yang akan mengontrol motor servo sehingga mampu mengatur 

besarnya bukaan valve aliran debit air. Pada penelitian ini menggunakan 2 input 

dan 1 output. Input pertama merupakan nilai error rotor speed dan input kedua 

nilai error active power. 

 

Kendali PID

ANFIS

Kp Ki Kd

 
  

 
Valve Generator Beban Konsumen

Speed
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Error speed

Error active power
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Gambar 3.12 Blok Diagram Desain ANFIS-PID 
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Gambar 3.13 Desain ANFIS-PID 

 

Pada gambar 3.12 merupakan blok diagram kontrol ANFIS-PID dan 

gambar 3.13 merupakan desain kontrol ANFIS-PID yang diaplikasikan pada 

sistem governor plant PLTMH. Perancangan kontrol ANFIS-PID pada sistem 

governor menggunakan beberapa ANFIS yaitu ANFIS-kp, ANFIS-ki dan ANFIS-

kd. Algoritma pembelajaran ANFIS-PID menggunakan algoritma pembelajaran 

hybrid. 

Metode iterasi proses training ANFIS-kp, ANFIS-ki dan ANFIS-kd 

menggunakan gaussian curve membership function. Proses training dilakukan 3 

tahap untuk memperoleh nilai ANFIS-kp, ANFIS-ki dan ANFIS-kd. Training 

dilakukan dengan menggunakan toolbox anfisedit yang telah disediakan 

MATLAB. Proses training dimulai dengan me-load data yang berupa input speed 

dan active power serta output PID. Setelah proses load data selesai GUI anfisedit 

akan menampilkan grafik data training. Kemudian me-generate FIS dengan 

jumlah membership function 5 untuk masing-masing input dengan tipe gaussan 

membership function dan memilih algoritma pembelajaran hybrid pada kotak 

train FIS. Lalu menentukan target learning error sebesar 0.000001 serta jumlah 

epoch 4 kemudian train FIS untuk memulai proses training. 
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3.10 Flowchart  

Flowchart penelitian kontrol pengaturan aliran debit air dengan 

menggunakan ANFIS unuk mengatur besar bukaan valve yakni sebagai berikut: 
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Y
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Gambar 3.14 Flowchart Alur Rancangan Penelitian  

Flowchart sistem kontrol pengaturan aliran debit air dengan menggunakan 

kontrol ANFIS untuk mengatur besaran valve yakni sebagai berikut : 
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Gambar 3.15 Flowchart Alir Pengendalian Frekuensi 


