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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pemanfaatan motor induksi pada aplikasi mesin-mesin listrik dalam bidang 

industri telah banyak diterapkan karena memiliki konstruksi yang sederhana, kuat, 

kokoh, harga relatif lebih murah dan perawatannya mudah sehingga diminati, 

yang diharapkan dapat membantu miningkatkan efisiensi waktu, biaya, dan 

jumlah produksi. Motor induksi digunakan untuk memutar beban dengan nilai 

yang konstan (beban tidak berubah), apabila terjadi perubahan nilai beban maka 

akan mempengaruhi kecepatan motor. Salah satu cara dalam pengendalian 

kecepatan motor induksi adalah dengan mengubah nilai amplitude dan frekuensi 

yang menjadi sumber motor induksi [1]. Pengaturan dari nilai amplitude dan 

frekuensi ini dilakukan agar memperoleh kecepatan putaran motor yang sesuai 

kebutuhan dalam proses produksi. 

Penggunakan inverter pada industri talah dilakukan diberbagai sektor, salah 

satunya pengaplikasian inverter pada catu daya tak terputus Uninterruptible 

Power Supply (UPS) dan pada pengaturan kecepatan motor AC. Penggunaan 

komponen elektronika daya didalam suatu sistem tenaga listrik seperti inverter 

dapat menimbulkan distorsi harmonisa, dimana bentuk gelombang yang 

dihasilkan tidak sinusoidal murni (terdistorsi) sehingga menimbulkan harmonisa 

[2]. Timbulnya harmonisa pada suatu sistem tenaga listrik dapat memperburuk 

kualitas daya dari sistem tersebut karena dapat menyebabkan faktor daya sistem 

menurun, maka diperlukan proses penyaklaran dengan frekuensi yang tinggi. 

Multilevel inverter merupakan perkembangan terbaru dari inverter konvensional 

yang mampu memberikan hasil keluaran yang lebih baik. Dimana gelombang 

tegangan atau arus dengan riak (ripple) lebih rendah dapat diperoleh melalui 

frekuensi penyaklaran lebih renda pula, sehingga rugi-rugi dalam konversi daya 

dapat dikurangi. Selain itu, magnitude gelombang tegangan keluaran yang sama 

dapat diperoleh dari gelombang tegangan masukan yang lebih rendah. Penerapan 

cascaded h-bridge multilevel inverter dilakukan karena memiliki kemampuan 
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untuk mensintesis bentuk gelombang dengan spectrum harmonic yang lebih 

rendah [3]. Level-shifted PWM merupakan teknik pemicuan yang banyak 

digunakan pada multilevel inverter dengan adanya sinyal pembawa, salah satunya 

adalah In-Phase Disposition (IPD) PWM. Teknik pemicuan IPD PWM adalah 

yang paling baik nilai harmonisanya dibanding dengan semua teknik modulasi 

multicarrier PWM dan lebih sederhana [4].  

Pada teknik penyaklaran IPD PWM ini arus Iabc referensi akan modulasikan 

dengan sinyal segitiga pembawa. Arus Iabc referensi didapatkan dengan 

memanfaatkan transformasi Clark dan Park pada metode kontrol yang didasarkan 

pada prinsip operasi Field-Oriented Control (FOC) yang akan dikombinasikan 

dengan Kontroller PID. Proportional-Integral-Derivative (PID) merupakan 

sebuah kendali yang paling banyak digunakan dikarena keefektifannya yang luar 

biasa, implementasinya yang sederhana dan aplikasinya sangat luas. Permasalahan 

yang timbul adalah proses tunning pada Kontroller PID dimana masih 

menggunakan metode secara konvensional (trial and error), pada prosesnya hasil 

yang diperoleh belum tentu tepat dan memerlukan cukup banyak waktu [5]. Dari 

permasalahan tersebut yang kemudian beralih ke metode pintar seperti Genetic 

Algorithm (GA), Particle Swarm Optimization (PSO), dan Fuzzy Logic. Metode 

pintar tersebut masih terdapat kekukaranang seperti pada GA yaitu permasalahan 

dalam melakukan identifikasi fungsi fitness, mendefinisikan suatu permasalahan, 

terjadinya konvergensi yang prematur, banyaknya parameter yang akan digunakan 

sehingga dinilai kurang efisien. 

Salah satu metode pintar yang akan digunakan pada penelitian ini adalah 

Flower Pollination Algorithm (FPA) dimana algoritma ini merupakan metode 

baru yang saat ini banyak diaplikasiakan pada penentuan nilai keputusan. Metode 

FPA merupakan algoritma yang akan digunakan sebagai optimasi dalam 

penentuan nilai parameter Kontroller PID (Kp, Ki, dan Kd). Algoritma ini 

merupakan salah satu algoritma metaheuristic baru yang saat ini telah 

berkembang pesat [5] dan mampu memaksimalkan diri dari peningkatan lokal dan 

mencapai peningkatan global [6]. Pada beberapa studi kasus yang telah dilakukan, 

aplikasi dari FPA ini telah diterapkan pada penentuan parameter-parameter pada 
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mesin-mesin listrik baik AC maupun DC, peningkatan power flow pada power 

system dan tidak luput dalam penentuan parameter Kontroller PID [7]-[9]. 

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka 

pada penelitian tugas akhir ini penulis ingin melakukan perancangan sistem 

pengendalian kecepatan motor induksi tiga fasa dengan cascaded h-bridge 

multilevel inverter menggunakan optimalisasi PID berbasis FPA untuk 

mendapatkan nilai performa yang maksimal serta dapat stabil dari gangguan 

meskipun nilai beban yang bervariasi. berikut : 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka 

dapat dirumuskan permasalahanya sebagai berikut : 

1. Bagaimana merancang dan mensimulasikan cascaded h-bridge multilevel 

inverter sebagai sumber motor induksi tiga fasa? 

2. Bagaimana merancang dan mensimulasikan teknik pemicuan IPD PWM 

pada cascaded h-bridge multilevel inverter? 

3. Bagaimana merancang dan mensimulasikan sistem pengendalian kecepatan 

motor induksi tiga fasa dengan cascaded h-bridge multilevel inverter 

menggunakan optimalisasi kontrol PID berbasis FPA? 

4. Bagaimana mendapatkan hasil operasi dan optimasi yang efisien serta dapat 

mengurangi nilai harmonisa dalam pengendalian kecepatan motor induksi 

tiga fasa dengan cascaded h-bridge multilevel inverter menggunakan 

optimalisasi kontrol PID berbasis FPA? 

 

1.3. Tujuan 

Tujuan dari perancangan sistem pengendalian kecepatan motor induksi tiga 

fasa dengan cascaded h-bridge multilevel inverter menggunakan optimalisasi 

kontrol PID berbasis FPA adalah sebagai berikut : 

1. Merancang dan mensimulasikan cascaded h-bridge multilevel inverter 

sebagai sumber motor induksi tiga fasa. 

2. Merancang dan mensimulasikan teknik pemicuan IPD PWM pada cascaded 

h-bridge multilevel inverter. 
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3. Merancang dan mensimulasikan sistem pengendalian kecepatan motor 

induksi tiga fasa dengan cascaded h-bridge multilevel inverter 

menggunakan optimalisasi kontrol PID berbasis FPA. 

4. Mendapatkan hasil operasi dan optimasi yang efisien serta dapat mengurangi 

nilai harmonisa dalam pengendalian kecepatan motor induksi tiga fasa 

dengan cascaded h-bridge multilevel inverter menggunakan optimalisasi 

kontrol PID berbasis FPA. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Pembahasan dalam penelitian yang dilakukan agar tidak keluar dari konten, 

lebih terarah dan fokus, maka dalam pembahasan diberikan batasan masalah 

sebagai berikut : 

1. Menggunakan sistem kontrol pada jenis motor induksi rotor sangkar tupai 

(squirrel cage) yang telah disediakan oleh MATLAB Simulink. 

2. Model inverter yang digunakan adalah topologi multilevel inverter jenis 

cascade h-bridge dengan 5-level dan dibandingkan dengan inverter 

konvensional. 

3. Optimasi pada PID akan ditelaah oleh flower pollination algorithm (FPA) 

yang akan dibandingkan dengan PID konvensional. 

4. Teknik dalam pemicuan multilevel inverter menggunakan teknik In-Phase 

Disposition Pulse Width Modulation (IPD PWM). 

5. Simulasi dari sistem pengendalian kecepatan pada motor induksi tiga fasa 

akan menggunakan program MATLAB R2016B. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian perancangan sistem pengendalian kecepatan motor 

induksi tiga fasa dengan cascaded h-bridge multilevel inverter menggunakan 

optimalisasi control PID berbasis flower pollination algorithm adalah sebagai 

berikut : 

1. Untuk memberikan informasi tentang karakteristik multilevel inverter 

sebagai sumber dari motor induksi tiga fasa dalam meningkatkan peforma 

dan efisiensi. 
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2. Untuk menganalisa kontroller yang paling tepat dalam pengendalian 

kecepatan motor induksi tiga fasa menggunakan optimalisasi control PID 

berbasis FPA. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan dalam pembahasan tugas 

akhir ini, dalam proses penyusunannya penulis akan membagi pokok pembahasan 

pada lima bab, sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab 1, akan menjabarkan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab 2, akan menjabarkan tentang landasan teori, rujukan, dan 

metode yang digunakan sebagai referensi dalam hal melakukan 

penelitan. Tinjauan pustaka membahas teori penting antara lain motor 

induksi tiga fasa, model d-q motor induksi, multilevel inverter, sine-

triangle pulse width modulation (SPWM), in-phase disposition (IPD), 

pengaturan vektor, Kontroller PID, dan flower pollination algorithm 

(FPA). 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab 3, akan menjabarkan tentang perancangan sistem secara 

keseluruhan dari blok diagram sistem, rangkaian sistem, serta 

pemodelan sistem simulasi pengendalian kecepatan motor motor 

induksi tiga fasa dengan 5-level cascaded h-bridge multilevel inverter 

menggunakan optimalisasi kontrol PID berbasis FPA. Kemudian akan 

disimulasikan menggunakan program MATLAB Simulink. 

BAB IV : ANALISA DATA DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab 4, akan menjabarkan tentang analisa data dari sistem yang 

telah dibahas, kemudian akan dilakukan pengujian sistem 

pengendalian kecepatan pada motor induksi tiga fasa. Pengujian akan 

dilakukan dengan tiga tahap yang pertama pengujian pada in-phase 
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disposition PWM saat kecepatan referensi 700 rpm dan 1000 rpm. 

Kemudian pengujian pada multilevel inverter akan dibandingkan 

dengan inverter konvensional. Kemudian pada cascaded h-bridge 

multilevel inverter dengan optimalisasi Kontroller PID-FPA akan 

dibandingkan dengan Kontroller PID konvensional. Pengujian 

dilakukan dengan memberikan nilai beban yang bervariasi 0 N.m, 20 

N.m, dan 50 N.m.

BAB V : PENUTUP 

Pada bab 5, akan menjabarkan tentang hasil kesimpulan dari penelitian 

tugas akhir serta saran yang diberikan untuk penyempurnaan dan 

pengembangan selanjutnya sehingga didapat hasil yang lebih baik. 


