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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Kemampua dalam menjaga tagangan dan menjamin kestabilan generator 

merupakan persyaratan utama dalam pengoprasian sistem tenaga. Sistem kontrol 

eksitasi generator sinkron adalah salah satu bagian terpenting dari sistem tenaga. 

Hal ini dapat mengurangi fluktuasi tegangan, menyeimbangkan distribusi daya, 

meningkatkan antiinterferensi dan pengoperasian sistem yang stabil. Penelitian 

tentang kontrol eksitasi sangat penting, jenis kontrol yang sering digunakan 

diantaranya adalah kontrol PID. Kontrol PID adalah kontrol yang paling umum 

dalam pengendalian eksitasi. Karena memiliki karakteristik struktur sederhana, 

nyaman debugging, kemampuan beradaptasi yang kuat dan ketahanan yang baik. 

Ini salah satunya skema pengendalian yang paling banyak digunakan. Oleh karena 

itu penelitian tentang PID Teknik tuning parameter ini sangat praktis. Dalam 

beberapa tahun terakhir, studi di luar negeri untuk PID tuning parameter telah 

beralih ke kontrol yang kompleks (Yuan dan Majin, 2012). 

 Sebagian besar penelitian sebelumnya menunjukkan performa yang baik 

pada tegangan eksitasi dengan berbagai metode, seperti pada penelitian 

(Bensenouci, 2011) yang berjudul “PID Controllers Design for a Power Plant 

Using Bacteria Foraging Algorithm“ menjelaskan bahwa BFA yang digunakan 

pada PID menunjukkan performa yang baik selama pengaturan, pencarian referensi, 

dan uji perubahan parameter dan juga tidak membutuhkan PSS karena tidak ada 

osilasi pada kecepatan rotor. Penelitian baru 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. Semua penelitian di atas menunjukkan performa yang 

baik pada kontrol sistem eksitasi untuk beban yang sama. Sedangkan untuk beban 

yang bervariasi belum dilakukan penelitian. Oleh sebab itu, diperlukan sebuah 

sistem pengendali yang dapat mengatur sistem eksitasi sehingga dapat 

dipertahankan tegangan pada nilai normal meskipun beban tidak stabil. 
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 Dalam metode artificial intelligence (AI) partikel optimasi swarm (PSO) 

untuk optimalisasi tuning parameter turunan (PID), untuk proses industri telah 

dipresentasikan. Pendekatan ini memiliki Fitur unggulan, termasuk implementasi 

yang mudah, stabil karakteristik konvergensi dan efisiensi komputasi yang baik 

lebih dari metode konvensional. Metode optimasi pun telah banyak diaplikasikan 

untuk menyelesaikan permasalahan optimasi antara lain Algoritma Genetika (GA), 

Tabu Search (TS). Metode tersebut dapat digunakan untuk permasalahan yang 

kompleks, akan tetapi masih dihasilkan laju konvergen yang lambat untuk 

mendekati solusi optimal. Oleh karena itu masih diperlukan improvement untuk 

mendapatkan solusi yang lebih baik. Dari beberapa pertimbangan terhadap 

kelebihan dan kekurangan dari masing-masing metode tersebut maka dalam 

penelitian ini akan digunakan metode Particle Swarm Optimization (PSO) untuk 

mencari solusi dari permasalahan optimasi tuning PID (Siti Komsiyah, 2012). 

Selain itu untuk mengetahui performa generator sinkron pada bebban nonlinier di 

perlukan analisa susut daya generaor akibat beban nonlinier. Namun informasi yang 

diperlukan belum cukup membuat pedoman pembebanan generator pada beban 

nonlinier (Nurafiat, 2008). 

 Berdasarkan permasalahan ini, maka tugas akhir ini dibuat untuk 

mengoptimalkan sistem eksitasi generator sinkron untuk beban linier dan non linier 

pada PLTMH dengan menggunakan PID dan di optimalkan oleh PARTICLE 

SWARM OPTIMIZATION (PSO). Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

mengoptimalkan output tegangan generator sinkron ketika terjadi perubahan beban. 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang sebelumnya, maka di dapat rumusan 

masalah, yaitu: 

1. Bagaimana merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada 

PLTMH menggunakan sistem PID dan tuning PID - PSO agar tegangan 

tetap stabil ketika terjadi perubahan beban linier? 

2. Bagaimana merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada 

PLTMH menggunakan sistem PID dan tuning PID - PSO agar tegangan 

tetap stabil ketika terjadi perubahan beban nonlinier? 
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1.3 Tujuan  

 Pada tugas akhir ini bertujuan untuk: 

1. Bagaimana merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada 

PLTMH menggunakan sistem PID dan tuning PID - PSO agar tegangan 

tetap stabil ketika terjadi perubahan beban linier? 

2. Bagaimana merancang sistem kontrol eksitasi generator sinkron pada 

PLTMH menggunakan sistem PID dan tuning PID - PSO agar tegangan 

tetap stabil ketika terjadi perubahan beban nonlinier? 

1.4 Batasan Masalah 

 Tugas akhir ini memiliki batasan masalah: 

1. Sistem optimal dan desain menggunakan MATLAB R2015a. 

2. Beban yang di uji adalah beban linier dan nonlinier 

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 PID-PSO. 

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 PID-PSO untuk mendapatkan performa yang 

baik. 
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BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai tegangan output generator 

sinkron untuk beban bervariasi menggunakan PID-PSO 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. 


