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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 Saat ini mesin listrik banyak digunakan dalam dunia industri maupun pada 

kebutuhan keseharian dalam rumah tangga. Motor induksi merupakan motor yang 

paling banyak digunakan sebagai penggerak peralatan untuk menjalankan proses 

produksi [1]. Penggunaan motor induksi yang banyak, dikarenakan kontruksi motor 

yang kuat dan sederhana, harga yang lebih murah dan tidak memerlukan perawatan 

yang sulit.  

Namun ada suatu masalah yang muncul dalam pengoperasian motor induksi 

3 fasa, yaitu pengendalian kecepatan pada motor induksi yang lumayan sulit. 

Sulitnya pengaturan kecepatan pada motor induksi dikarenakan motor jenis ini 

tidak linier. Ketidaklinieran pada motor induksi disebabkan karena parameter pada 

motor induksi yang dapat berubah. 

 Dalam mengatur kecepatan motor induksi diperlukan nilai fluks dan torsi 

maksimum agar selalu konstan, dengan menjaga nilai tegangan stator terhadap 

frekuensi. Inverter konvensional maupun multilevel inverter dapat mengatur nilai 

tegangan yang masuk dan keluar dari stator maupun frekuensinya. Pada penelitian 

yang sudah dilakukan tentang cascade h-bridge multilevel inverter sebagai sumber 

motor induksi tiga fasa [2]. Namun pada penelitian tersebut masih bersifat open 

loop dan kecepatan motor tidak dapat dikontrol secara maksimal.   

Agar kecepatan pada motor induksi dapat bekerja secara maksimal, 

dibutuhkan suatu kontrol salah satunya adalah kontrol Proportional Integral 

Derivative (PID). Sebelumnya telah dilakukan penelitian yang menerapkan kontrol 

PID dengan Genetika Algoritma (GA) sebagai kontrol motor induksi [3]. Pada 

penelitian tersebut masih menggunakan inverter konvensional, di mana 

penggunaan inverter konvensional kurang begitu baik. Selain itu juga terdapat 

penelitian tentang bagaimana pengontrolan motor induksi tiga fasa pada Cascaded 

H-bridge multilevel inverter dengan teknik pemodulasi In Phase Opposition Pulse 
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Width Modulation (IPD PWM) [4]. Akan tetapi pada penelitian tersebut respon 

kecepatan motor yang kurang optimal, di mana untuk mencapai pada keadaan 

steady state sangat lambat.  

 Oleh karena itu pada penelitian ini akan dilakukan pengontrolan kecepatan 

motor induksi tiga fasa dengan kontrol PID menggunakan metode GA. 9-level 

Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter (CHB MLI) digunakan sebagai sumber 

utama beban. Untuk pemilihan teknik pemodulasi sinyal digunakan teknik 

Alternate Phase Opposition Disposition (APOD PWM) yang terbukti lebih baik 

dari teknik pemodulaasi lainnya [5]. Di mana APOD PWM digunakan sebagai 

teknik pemodulasi pada CHB MLI.  Penggunaan metode GA diharapkan akan 

mendapat tanggapan respon kecepatan motor yang sesuai dengan kecepatan 

referensi yang diberikan.  

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana mendesain 9 level cascaded h-bride, APOD PWM, dan kontrol PID-GA 

untuk mengatur kecepatan motor induksi 3 fasa? 

1.3 Tujuan 

Tujuan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

mendesain 9 level cascaded h-bride, APOD PWM, dan kontrol PID-GA untuk 

mengatur kecepatan motor induksi 3 fasa  

1.4 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Analisis dan simulasi menggunakan Simulink MATLAB. 

2. Beban yang diberikan pada simulsi sebesar 0Nm, 10Nm, dan 20Nm. 

3. Motor yang digunakan adalah motor induksi 3 fasa. 

4. Kecepatan referensi yang diberikan pada beban 100 rad/s. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, dan sistematika. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memberikan teori 

sebagai referensi peneliti dalam hal melakukan penelitian. Tinjauan 

pustaka membahas teori penting dalam tugas akhir ini yaitu Motor 

Induksi, Genetic Algoritm (GA) ,  Proporsional Integral Derivative 

(PID), Alternate Phase Opposition Disposition (APOD), dan 

Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter. 

BAB III RANCANGAN PENELITIAN 

Menjelaskan tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis 

dalam merancang Desain dan Simulasi Kontrol PID Berbasis 

Genetic Algoritm pada Cascaded H-Bridge Multilevel Inverter 

sebagai Sumber Motor Induksi 3 Fasa serta perancangan sinyal 

pembawa APOD PWM yang akan dipakai  pada Matlab Simulink. 

BAB IV PENNGUJIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi tentang hasil pengujian analisis simulasi 

sistem. Pengujian dilakukan dengan kecepatan refensi sebesar 100 

rad/s pada sistem PID-GA. Beban yang dipakai pada pengujian 

tersebut yaitu 0Nm, 10Nm, dan 20 Nm. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pengerjaan tugas 

akhir dan saran untuk memperbaiki kekurangan dari perancangan 

sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih baik. 


