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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem kontrol tegangan pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro 

(PLTMH) pada dasarnya terletak pada sistem eksitasinya. Kontrol sistem eksitasi 

merupakan bagian yang penting dalam sistem tenaga listrik. Sistem eksitasi 

mempengaruhi kinerja dari generator. Suatu kenaikan  daya reaktif pada sisi beban 

akan mengakibatkan penurunan magnitude tegangan terminal (Laksono dan 

Yulianto, 2013). Penurunan magnitude tegangan terminal akan disensor oleh sensor 

tegangan dan dibandingkan dengan nilai referensi tegangan. Pengatur tegangan 

akan mengatur tegangan eksitasi sehingga tegangan eksitasi generator akan 

meningkat. Apabila  tegangan eksitasi meningkat maka daya tegangan yang 

dibangkitkan oleh generator akan meningkat pula sehingga sistem menjadi stabil 

dan daya yang dipindahkan dari pembangkit dapat diserap secara optimal oleh 

konsumen.  

Automatic Voltage Regulator (AVR) banyak dipasang pada setiap generator 

sinkron untuk menstabilkan tegangan. Model AVR tergantung dari jenis sumber 

arus DC yang diberikan pada sistem eksitasi. Banyak metode yang digunakan untuk 

mengoptimalkan kinerja dari AVR, mulai dari metode konvensional seperti:  pole 

placement, pole zero cancellation, dan lain-lain hingga menggunakan algoritma 

kecerdasan buatan seperti:  fuzzy logic, Particle Swarm Optimization (PSO), 

Adaptive Ants Colony, Genetic Algorithm (GA), Bacteria Foraging Algorithm 

(BFA) dan lain-lain. Namun dalam pengaplikasiannya masih banyak permasalahan, 

utamanya dalam hal penggunaan daya konsumen yang bervariasi. Sehingga 

permasalahan tersebut menjadi bahan yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. 

Hasil penelitian sebelumnya menunjukkan performa yang baik untuk output 

tegangan eksitasi dengan berbagai metode, namun hanya  menggunakan satu 

kontrol untuk mengatur output tegangan eksitasi. Padahal output dari kontrol 

tegangan eksitasi ini belum tentu sesuai dengan tegangan yang diinginkan oleh 

generator, seperti pada penelitian (Bensenouci, 2011) yang berjudul “PID 

Controllers Design for a Power Plant Using Bacteria Foraging Algorithm“ 
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menjelaskan bahwa BFA yang digunakan pada PID menunjukkan performa yang 

baik selama pengaturan, pencarian referensi, dan uji perubahan parameter dan juga 

tidak membutuhkan PSS (Power System Stabilizer) karena tidak ada osilasi pada 

kecepatan rotor. Penelitian lain oleh (Sajnekar, dkk, 2016) yang berjudul “Efficient 

PID Controller Tuning Method Selection to be used in Excitation System of 

Brushless Syncronous Generator” menjelaskan bahwa metode pole zero 

cancellation lebih efisien dari pada metode pole placement untuk kontrol eksitasi 

generator sinkron. “Reseach on Excitation Controller Based on the Adaptive Fuzzy 

PID Technique” oleh (Chu Qinghe, dkk, 2013) menjelaskan bahwa sistem eksitasi 

dengan menggunakan adaptif fuzzy PID memiliki respon yang lebih baik, waktu 

regulasi lebih cepat, overshoot kecil, tahan terhadap gangguan, dan keakuratan 

tinggi. Namun kelemahan fuzzy, yaitu penentuan besarnya fungsi keanggotaan dan 

keakuratan tergantung pada perancang sistem. Sehingga untuk merubah nilai 

keanggotaan dilakukan secara trial and error.  

 Untuk mengatasi masalah di atas penggunaan kontrol  Adaptive Neuro-

Fuzzy Inference System (ANFIS) dapat menjadi alternatif dalam pengontrolan 

sistem eksitasi. ANFIS adalah teknik kontrol kombinasi dua metode yaitu metode 

fuzzy logic dan neural network. Dari kombinasi tersebut, didapatkan keuntungan 

dari masing-masing kontroler (Alivia, 2014). ANFIS-PID merupakan kombinasi 

metode ANFIS dengan PID, dimana ANFIS digunakan untuk tuning PID sehingga 

PID dapat bekerja optimal dalam berbagai kondisi. Kemudian ANFIS-PID 

dikombinasi dengan kontrol PI sebagai inner loop untuk mengatur keluaran 

tegangan eksiter.  

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

ditentukan rumusan masalah, yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada 

PLTMH menggunakan PID? 

2. Bagaimana merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada 

PLTMH menggunakan ANFIS-PID? 
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3. Bagaimana merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada 

PLTMH menggunakan PID sebagai outer loop dan PI sebagai inner 

loop? 

4. Bagaimana merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada 

PLTMH menggunakan ANFIS-PID sebagai outer loop dan PI sebagai 

inner loop?  

1.3 Tujuan 

Pada tugas akhir ini bertujuan untuk: 

1. Merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada PLTMH 

menggunakan PID untuk menstabilkan tegangan ketika terjadi 

perubahan penggunaan daya konsumen. 

2. Merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada PLTMH 

dengan menggunakan metode ANFIS-PID untuk menstabilkan 

tegangan ketika terjadi perubahan penggunaan daya konsumen. 

3. Merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada PLTMH 

menggunakan PID sebagai outer loop dan PI sebagai inner loop untuk 

menstabilkan tegangan ketika terjadi perubahan penggunaan daya 

konsumen. 

4. Merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada PLTMH 

menggunakan ANFIS-PID sebagai outer loop dan PI sebagai inner loop 

untuk menstabilkan tegangan ketika terjadi perubahan penggunaan daya 

konsumen. 

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Aplikasi yang digunakan pada proses pengerjaan tugas akhir ini adalah 

software MATLAB 2014a. 

2. Sistem eksitasi yang digunakan adalah sistem eksitasi standart IEEE 

yaitu AC4A. 

3. Analisa yang dilakukan hanya membahas kestabilan tegangan ketika 

terjadi perubahan penggunaan daya konsumen dengan menggunakan 2 

kontrol yaitu ANFIS-PID sebagai outer loop dan PI sebagai inner loop. 
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4. Dalam penelitian ini sistem dalam kondisi steady state sehingga untuk 

kestabilan transien saat start up tidak dibahas. 

5. Daya beban dianggap seimbang, PA = PB = PC. 

6. Tidak membahas beban reaktif (Q). 

7. Analisis bentuk tegangan menggunakan satuan pu. 

8. Data – data penelitian diambil dari PLTMH UMM Sengkaling 2. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Urutan penulisan selanjutnya di dalam skripsi ini djabarkan secara singkat 

berikut, yaitu: 

 

BAB I      : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori yang  digunakan untuk menganalisis data, teori 

yang akan digunakan tentunya berhubungan dengan sistem eksitasi 

generator sinkron dan kontroler ANFIS-PID dan PI. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan analisis masalah yang menjadi obyek 

penelitian, yaitu analisis bagaimana memodelkan sistem eksitasi  dan 

kontrol tegangan generator sinkron pada PLTMH untuk beban 

bervariasi menggunakan ANFIS-PID dan PI untuk mendapatkan 

performa yang baik. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai tegangan output generator 

sinkron untuk beban bervariasi menggunakan ANFIS-PID dan PI dan  

membandingkan dengan sistem tanpa kontroler.  

BAB V    : PENUTUP 

Bab terakhir akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-

bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh yang 

diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan selanjutnya. 


