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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Model Penelitian 

Pada penelitian ini yang bertujuan memperoleh kestabilan tegangan melalui 

optimal parameter system eksitasi menggunakan kontroler yang ditunning dengan GA 

dengan metode yang akan dilakukan peneliti berupa langkah kerja yang dimulai dengan 

inisialisasi data sistem tenaga, pemodelan sistem tenaga listrik, perancangan stabilizer 

sistem tenaga dan pengujian sistem 

Metodologi penelitian yang digunakan peneliti dutunjukan pada Gambar 3.1 

Inisialisasi data 

sistem tenaga

Pemodelan 

sistem tenaga 

listrik

Pengujian 

sistem 

Perancangan 

stabilizer sistem 

eksitasi berbasis 

GA- PID

Analisa

Gambar 3.1  Metodologi Penelitian 

3.2  Inisialisasi Data Sistem Tenaga  

Sebelum memulai perancangan sistem tenaga hal yang yang pertama dilakukan 

yaitu inisialisali datasheet dari sistem tenaga  yang akan dirancang pada pemodelan 

SMIB. Data yang akan digunakan sama dengan referensi (Abadi, 2014) yaitu data 

penelitian tentang PLTMH. Data yang harus ditentukan yaitu datasheet parameter 

generator, sistem eksitasi, saluran transmisi, dan kondisi initial sistem PLTMH UMM. 

Berikut adalah data parameter generator PLTMH UMM yang ditunjukan pada Tabel 

3.1 

Tabel. 3.1 Parameter Generator PLTMH UMM 

Parameter Nilai 

KVA 160 kVA 

F. Daya 0,8 
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Frekuensi 50 Hz 

Speed 1500 Rpm 

H 4 s 

T. do’ 0,9 s 

Xd 2,29 pu 

X’d 0,19 pu 

Xq 1,38 pu 

 

3.3 Pemodelan Sistem Tenaga Listrik 

Pemodelan sistem tenaga yang digunakan pada simulink matlab adalah tipe 

Single Machine Infinite Bus (SMIB) atau mesin tunggal yang terhubung dengan bus 

yang tak terhingga dengan generator sinkron yang nantinya akan dipadukan dengan 

kontroler GA yang ditunning PID. Berikut adalah contoh model SMIB Hefron Philips 

yang ditunjukan pada Gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Blok Diagram Model SMIB 
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Persamaan variabel keadaan sistem tenaga listrik dari blok diagram diatas 

sebagai berikut : 

 

……………………………………………………………………………….…......(3.1)

  

Dimana keterangan matrik diatas akan ditunjukan pada tabel 3.2 - 3.5  

Tabel 3.2 Parameter SMIB 

Besaran Nilai Definisi 

ɷ𝑏 314.1593 Konstanta kecepatan sudut 

M 8 Konstanta inersia generator 

D 2 Koefisien redaman 

H 4 Inersia mesin 

𝑇′𝑑𝑜 0,9 Konstanta waktu rangkaian hubung buka generator 

 

Berikut adalah variabel yang digunakan untuk mencari nilai K1-K6 yang 

ditujukan pada Tabel 3.5  

Tabel 3.3 Parameter Inisialisasi SMIB 

Besaran Nilai Definisi 

Xq 1.38 Reaktansi stator sumbu q generator  

Xe 0.156 Jumlah reaktansi saluran 

Re 1.760 Jumlah resitansi saluran 
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Ido -1.182 Arus pada sumbu d generator 

Iqo 0.4067 Arus pada sumbu d generator 

Vdo -0.5613 Tegangan output pada sumbu d generator 

Vqo 0.8276 Tegangan output pada sumbu d generator 

Eqao 2.4753 Tegangan internal gen. Saat steady state 

V∞ 0.7800 Tegangan us tak terhingga 

 

Berikut adalah parameter sistem eksitasi type (SX460) yang ditunjukan pada 

Tabel 3.4 

Tabel 3.4 Parameter Sistem Eksitasi 

Besaran Nilai Definisi 

Ka 1 Konstanta penguat AVR 

Ta 0.009 Konstanta waktu AVR 

 

Berikut adalah hasil perhitungan pencarian nilai K1-K6 menggunakan 

persamaan 

𝐾𝐼= 

 

1/1,762+(1,38+0,156)(0,19+0,56)………………………………………………...(3.2) 

K1= 

2,47x0,78(1,76xsin(𝛿0−𝛼)+(0,156+0,19)cos(𝛿0−𝛼))+𝐾𝐼x0,78x0.4067(1,38−0,19((1,3

8+0,156) sin(𝛿0−𝛼)−1,76 cos (𝛿0−𝛼)) …..…………………………….………....(3.3)  

K2= 

𝐾𝐼x0,4067[1,762(1,38+0,156)2]+𝐾𝐼x2.4753x1,76…………………………….....(3.4) 

K3=  

1/1+(1,38+0,156)(2,29−0,19)…………………………………………………..…(3.5) 
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K4= 

 0,780(2,29−0,19)[(1,38+0,156)sin(𝛿0−𝛼)−1,760 cos (𝛿0−𝛼)]………….….…….(3.6) 

K5= 

𝐾𝐼x0.78x0.19
0,8276

1
[1.760cos(𝛿0−𝛼)−(1.38+1,156)sin(𝛿0−𝛼)]−𝐾𝐼x0,78x1,38

0,8276

1
[(0

,19+0,156)cos(𝛿0−𝛼)+1,76 sin (𝛿0−𝛼)] ………….…………………………....…(3.7) 

K6= 

0,8276

1
 [1−𝐾𝐼x0,19(1,38+0,156)]− 

0,8276

1
𝐾𝐼 x 1,38x0,156…………………………(3.8) 

Hasil dari perhitungan diatas ditunjukan pada Tabel 3.5 

Tabel 3.5 Parameter Nilai K1-K2 

 

Besaran Nilai Definisi 

K1 1.9235 Gain torsi elektrik terhadap perubahan sudut daya 

K2 2.5608 Gain torsi elektrik terhadap perubahan flux lingkage 

K3 0.1515 Gain flux linkage terhadap perubahan tegangan medan 

K4 2.9207 Gain tegangan medan terhadap perubahan sudut daya  

K5 1.1647 Gain tegangan medan terhadap perubahan sudut daya 

K6 0.6406 Gain tegangan terminal terhadap perubahan flux linkage 

 

Nilai K1 dan K2 yang berada diatas adalah nilai K yang beban belum berubah 

karena nilai I dan V belum berubah. Apabila beban berubah maka nilai Vdo dan Ido 

berubah maka nilai K akan berubah.  

3.4 Perancangan Stabilizer Sistem Eksitasi Berbasis GA-PID 

Pada perancangan stabilizer pada pada sistem eksitasi kontroler PID akan 

mempunyai input respon perubahan kecepatan motor dan output dari PID akan masuk 

pada bagian AVR . nilai dari Kp, Ki, dan Kd dicari menggunakan GA Berikut 

rangkaian pada sistem tenaga SMIB yang ditunjukan pada Gambar  3.4 
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Gambar 3.3 Diagram SMIB menggunakan Kontroler PID  

Penelitian ini difokuskan untuk menganalisa stabilitas dari suatu sistem yang di 

koordinasi menggunakan kontroler PID yang dioptimasi menggunakan algoritma 

genetik.Perancangan ini difungsikan sebagai stabilizer  menggunakan kontroler PID 

yang ditunning menggunakan algoritma genetika yang berperan mengatur masukan 

pada AVR dimana apabila terdapat perubahan torsi mekanik yang mempengaruhi 

kecepatan rotor mesin kontroler akan berkerja menyesuain masukan yang dibutuhkan 

oleh AVR yang mempengaruhi kinerja dari sistem tenaga.  

3.4.1 Penalaan GA. 

GA Dalam Stabilizer  Sistem Eksitasi menggunakan kontroler PID. Pada 

dasarnya GA akan melakukan perhitungan parameter kontroler PID. Perhitungan 

disebabkan dari perubahan kecepatan rotor yang ada pada sistem. Maka dari itu, 
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kromosom I dapat diartikan sebagai I = {Kp, KD, KI,}. Optimasi parameter control 

menggunakan algoritma genetika. Adapun 2 langkah  yang perlu dilakukan yaitu: 

 

 

a. Menentukan input dan output sebagai berikut: 

1) Input berupa : 

Kecepatan rotor yang berubah pada SMIB sdietelah itu dipengaruhi oleh torsi 

mekanik pada SMIB. 

2) Output berupa : 

  Parameter kontroler PID (Kp, KD, KI,) yang akan mempengaruhi nilai AVR . 

  Langkah-langkah penalaan menggunakan GA 

a) Menentukan fungsi objektif 

  Fungsi objektif yang digunakan adalah fungsi error sebagaimana berikut: 

 

  J=∫ 𝑡(|∆𝜔|)𝑑𝑡
10

0
...............................................................................................(3.1) 

  Dimana fungsi error yang digunakan menggunakan menggunakan ITAE  

 

b) Membangkitkan inisialisasi populasi algoritma genetika. 

     𝑥𝑖𝑑 = [𝑥𝑖3, 𝑥𝑖2, 𝑥𝑖3, ……, 𝑥𝑖𝑑] = [Kp, KD, KI,]. inisialisasi solusi dari masalah 

yang diberikan menggunakan setting default dari GA pada matlab  agar GA lebih 

efektif dalam proses kerjanya. 

Percobaan GA pada kali ini merupakan GA yang digunakan untuk menghitung 

dengan menggunakan mode default yang ada pada matlab. GA akan berkerja saat 

sistem dijalankan untuk mencari nilai gain pada kontroler PID pada Simulink matlab 

karena kecepatan akan berubah dan mempengaruhi input dari kontroler. Berikut adalah 

flowachart secara umum pencarian nilai menggunakan algoritma genetik yang 

diperlihatkan  pada Gambar 3.4 
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Gambar 3.4 Flowchart Algoritma Genetik  

Berikut adalah langkah penggunaan GA yang dilakukan:  

Start 

Insialisasi populasi awal 

Penentuan fitnes 

Seleksi 

Pindah silang 

Mutasi 
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generasi baru 

Kriteria 

generasi 
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End 

Nilai fitnes 

terpenuhi 
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1. Initialpopulation default  

Initialpopulation atau membangkitkan populasin awal menggunakan default GA 

karena initial population pada GA berkerja secara random generator agar GA 

mampu berkerja lebih efektif oleh karena itu pilih saat kondisi default 

2. Popintrange [ 0;10] 

Popintrange merupakan jarak diantara populasi satu dengan populasi lainnya. 

Peneliti menggunakan dasar Popintrange [0;10] hal tersebut disebabkan belum 

adanya suatu percobaan dengan menggunakan teknik popintrange tersebut dan 

popintrange mampu berubah saat adanya tindakan percobaan supaya agar 

diperoleh hasil yang maksimal. 

3. Populationsize [100] dan Generation [50] 

Populationsize adalah jumlah populasi  dan generation adalah jumlah literasi. 

Peneliti menggunakan populationsize [100] dan generation [50] beralasan kerena 

agar dijadikan sebagai asumsi awal sebelum mencoba berbagai macam dari 

populationsize dan generation. Setelah GA tetap  berhenti beradab  dibawah nilai 

tertentu untuk menyingkat waktu . 

4. Selectionfcn  

Fungsi seleksi yang digunakan yaitu selection tournament yang digunakan supaya 

memunculkan permasalahan jika terjadi perbedaan nilai fitnees antara kromosom 

yang sangat jauh berbeda jika menggunakan metode seleksi roulette wheel 

penggunaa metode ini sama seperti dengan referensi literature.  

5. Crossover Fcn  

Merupakan pindah silang. Penggunaan crossovercatteret yang digunakan untuk 

mempertahankan komposisi sebagian bit bit tertentu pada suatu individu secara 

random.  

6. Mutationfcn dan EliteCount  

Fungsi mutasi dan elitism yang digunakan adalah default GA hal ini disebabkan 

asumsi penulis metode paling baik dan efektif yang digunakan adalah dengan 
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menggunakan default pada GA untuk fungsi mutasinya dan elitsmenya alasannya 

masing-masing metode hampir sama antara kelebihan dan kekurangan yang 

dimiliki. 

 

3.5  Pengujian Sistem  

Pengujian model dilakukan untuk menenetukan hasil perancangan dan 

penentuan parameter yang kemudian mampu dianalisis dan dibandingkan dengan 

hasilnya yang diharapkan dalam suatu perancangan penelitian. Pengujian ini   dibagi 

menjadi: 

1) Pengujian sistem SIMB dengan inisialisasi generator tipe UCI274F 

2) Pengujian stabilizer sistem eksitasi menggunakan PID yang di tunning GA 

3) Pengujian stabilizer sistem eksitasi dengan menggunakan model SMIB dengan 

merubah nilai Eqao pada inisialisasi.   

 

3.6  Analisa Hasil Pengujian   

Analisa yang dimaksud adalah menganalisia performa kesetabilan tegangan 

sistem tenaga yang diberi kontroler GA-PID yang mempengaruhi respon kecepatan 

rotor ketika nilai Eqao pada inisialisasi yang diubah . Nilai Eqao sangat berpengaruh 

terhadap nilai K pada SMIB dan putaran rotornya. Analisa yang dilakukan yaitu 

sebagai berikut : 

1. Menganalisa respon perubahan kecepatan rotor ketika sistem tenaga tidak diberi 

kontroler.  

2. Menganalisa respon perubahan kecepatan rotor ketika sistem tenaga diberi 

kontroler PID  

3. Menganalisa respon perubahan kecepatan rotor ketika sistem tenaga diberi 

kontroler PID yang dioptimasi algoritma genetik.  
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4. Menganalisa respon perubahan kecepatan rotor yang telah dioptimasi dengan 

kontroler dengan merubah nilai Eqao.    

 

 

 


