
1 

     BABgI 

    PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang. 

Penggunaan Automatic Voltage Regulator (AVR) berperan penting 

dalammproses membentuk profil tegangan terminal pada generator. Perubahan profil 

tegangan suatu generator terutama pada tegangan armature dan tegangan terminal yang 

disebabkan oleh perubahan kondisi beban sebagai perilaku dinamis pada sistem 

generator yang mempengaruhi perubahan arus yang mengalir pada generator tersebut 

. Berbagai  metode yang dilakukan sebagai sistem kendali keseimbangan pada profil 

tegangan terminal di generator  seperti penggunaan PID, lead/lag compensator with 

stabilizer, Pole Placement (Endriyanto, 2011). Pada intinya AVR merupakan 

komponen utama dalam perubahan arus.  

Sistem eksitasi yang berkerja secara optimal yaitu ketika sistem mampu 

memberikan respon sistem yang sesuai dengan nilai yang diharapkan pada persamaan 

sistem Single Machine Infinite Bus (SMIB). Menururt Cahyono (2007), sistem eksitasi 

yang baik akan memberikan respon dengan karakteristik  sebagai berikut: 

1. Tidak tejadi osilasi pada respon ketikan diberi masukan step.

2. Respon yang dihasilkan mempunyai karakter overshoot yang kecil dan settling time

yang cepat.

3. Ketika respon berada pada kondisi steady state, untuk waktu yang lama sistem tidak

terjadi drop tegangan dan berosilasi.

Pada penelitian sebelumnya tentang stabilizer pada Pembangkit Listrik Tenaga 

Mikro Hidro (PLTMH) yaitu menggunakan pemasangan Power System Stabilizer  

(PSS) fuzzy PID yang meredam osilasi membuat respon kecepatan rotor dan sudut 

rotor mencapai 33.3% dan 100% cepat stabil dan PSS fuzzy PID memberi penguatan 

eksitasi (ka) 1, 10 ,100 sampai 400pu.(Abadi, 2014). Penelitian lain adalah (Haddin, 

dkk, 2013) menyatakan bahwa metode Particle Swarm Optimization (PSO) efisien 

untuk pengoptimalan penguatan AVR.    
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Berdasarkan asumsi tersebut penulis memberikan alternatif lain yaitu 

penggunaan stabilizer eksitasi yang  pada AVR yang berfungsi sebagai alternatif untuk 

stabilisasi kinerja dari generator menghadapi perilaku dinamis sistem yang 

menyebabkan perubahan arus pada generator berubah yang mempengaruhi tegangan 

armature dan tegangan generator tersebut. Perancangan desain kontrol pada AVR 

menggunakan kontroler PID yang di tunning menggunakan Genetic Algorithm (GA). 

Penggunaan GA untuk optimasi sudah banyak dilakukan termasuk pada 

penelitian sebagai tunning PID pada PSS. Kinerja dari GA dapat dilihat dari kualitas 

kestabilan profil tegangan yang dihasilkan oleh suatu stabilizer yang di desain ulang . 

Selama pengujian algoritma genetik mampu memberikan penyelesaian optimal 

parameter PID pada stabilizer yang handal dan berkualitas seperti yang direncanakan. 

 

1.2 .Rumusan Masalahk. 

Berdasarkan uraiankyang ada,kmaka penulisdmerumuskandpermasalahandyang 

ada yaitu “Bagaimana merancang dan menguji stabilizer sistem eksitasi menggunakan  

kontroler PID   yang dioptimasi menggunakan GA pada sistem tenaga SMIB?” 

 

1.3 .Tujuan Penelitian . 

  Tujuankdari penelitianjyang dilakukan adalah merancangkdan menguji 

stabilizer sistem eksitasi menggunakan  kontroler PID  yang dioptimasi menggunakan 

algoritma genetika pada sistem tenaga SMIB.  

 

1.4    BatasanoMasalahp. 

Batasan masalah yang ada dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Model AVR yang digunakan sama seperti sama seperti milik referensi.  

2. Pemodelan mengguanakan model SMIB seperti penelitian sebelumnya. 
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3. Analisa kestabilan tegangan dengan memberikan nilai nilai tegangan internal 

pada saat steady state (Eqao) yang berbeda yang dilihat dari respon perubahan 

kecepatan  putaran rotornya. 

4. Pengujian sistem eksitasi menggunakan simulink pada matlab. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

Urutan penulisan selanjutnya di dalam skripsi ini dijabarkan secara singkat 

sebagai berikut : 

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, kestabilan sistem dan kontroller GA-PID. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan analisis masalah yang menjadi obyek 

penelitian, yaitu analisis bagaimana merancang kontroler pada generator 

sinkron pada PLTMH menggunakan GA-PID pada sistem tenaga SMIB  

untuk mendapatkan performa yang baik. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai respon perubahan kecepatan rotor  

generator sinkron  yang dikontrol menggunakan kontroler GA-PID. 

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. 

 


