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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Motor Induksi 3 Phase 

Motor induksi adalah suatu mesin yang berfungsi untuk mengubah energi 

listrik menjadi energi mekanik atau gerak, di mana energi gerak ini berupa 

perputaran pada poros motor. Motor Alternating Current (AC) memiliki dua 

macam tipe yaitu synchronous motor dan asynchronous motor. Di mana motor 

induksi termasuk tipe asynchronous motor atau motor tak serempak karena putaran 

poros motor tidak sama dengan putaran medan fluks magnet stator. Dengan kata 

lain, bahwa antara putaran rotor dan putaran fluks magnet terdapat selisih putaran 

yang disebut slip. 

Motor induksi memiliki konstruksi yang sangat sederhana, terdiri dari stator 

merupakan bagian yang diam dan rotor sebagai bagian yang berputar. Motor 

induksi merupakan motor yang paling umum digunakan pada berbagai peralatan 

industri. Popularitasnya banyak digunakan karena rancangannya yang sederhana, 

murah dan mudah didapat. Motor ini bekerja berdasarkan induksi medan magnet 

stator, di mana arus rotor pada motor ini merupakan arus yang terinduksi sebagai 

akibat adanya perbedaan antara putaran rotor dengan medan putar (Rotating 

magnetic field) yang dihasilkan oleh arus stator [6]. 

2.1.1 Prinsip Kerja Motor Induksi 

Prinsip kerja motor induksi tiga fasa ketika stator diberi arus maka stator 

akan menghasilkan medan magnet. Medan magnet ini bergerak dengan kecepatan 

sinkron di sekitar rotor. Arus rotor menghasilkan medan magnet kedua, yang 

berusaha untuk melawan medan magnet stator, yang menyebabkan rotor berputar. 

Dengan adanya medan magnet kedua yang akan menimbulkan slip pada motor 

induksi. Prinsip kerja motor induksi dapat di lihat pada persamanan 2.1 dan 2.2. 

𝑵𝒔 =
𝟏𝟐𝟎𝒙𝒇

𝑷
 (2.1) 

𝑵𝒓 = (𝟏 − 𝑺)𝑵𝒔 (2.2) 
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Di mana : Ns : Kecepatan putar dari medan putar stator 

 Nr : Kecepatan putar dari medan putar rotor 

 ƒ : Frekuensi 

 S : Slip 

2.1.2 Persamaan Motor Induksi 

 Semua variabel dan parameter listrik dirujuk ke stator, ditunjukkan oleh 

persamaan motor induksi. Semua jumlah stator dan rotor berada dalam referensi 

dua-sumbu yang acak (frame dq) [7]. Gambar 2.1 dan Gambar 2.2 adalah 

persamaan dari q-axis dan d-axis pada motor induksi : 

Rs

L1s

Rˈr

Lˈ1r

Vqs

++
+ +

- -

VˈqrLm

iqs iˈqr

- -

ωφds (ω-ωr)φˈdr

 

Gambar 2.1 q-axis 

Vqs = Rsiqs + dφqs/dt + ωφds (2.3) 

Vds = Rsids + dφds/dt – ωφqs (2.4) 

V'qr = R'ri'qr + dφ'qr/dt + (ω – ωr)φ'dr (2.5) 

V'dr = R'ri'dr + dφ'dr/dt – (ω – ωr)φ'qr (2.6) 

Te = 1.5p(φdsiqs – φqsids) (2.7) 
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Gambar 2.2 d-axis 

ω — Referensi kecepatan sudut 

ωr — Kecepatan sudut listrik 

φqs = Lsiqs + Lmi'qr (2.8) 

φds = Lsids + Lmi'dr (2.9) 

φ'qr = L'ri'qr + Lmiqs (2.10) 

φ'dr = L'ri'dr + Lmids (2.11) 

Ls = Lls + Lm (2.12) 

L'r = L'lr + Lm (2.13) 

 

Tabel 1.1 Keterangan dari Parameter q-axis dan d-axis 

Parameter Keterangan 

Rs, Lls 
Stator resistance dan kebocoran 

induktansi 

Lm Induktansi magnetisasi 

Ls Induktansi stator total 

Vqs, iqs Sumbu q stator tegangan dan arus 

Vds, ids Sumbu d stator tegangan dan arus 

ϕqs, ϕds Stator q dan d sumbu flux 

ωm Kecepatan sudut rotor 

Θm Posisi sudut rotor 
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2.2 Inverter 

Inverter adalah piranti yang membuat konversi dari AC ke DC. Inverter 

terdiri dari tiga bagian, bagian pertama sebuah sirkuit yang terbentuk dari sirkuit 

konverter (yang mengubah sumber AC komersial menjadi arus searah (DC) dan 

menghilangkan riak (ripple) pada out-put DC. Bagian  kedua  adalah  sirkuit  

inverter  yang  mengubah arus searah menjadi arus AC tiga phase dengan frekuensi 

beragam (dapat distel) kedua sirkuit ini disebut sirkuit utama. Bagian ketiga adalah 

sebuah sirkuit kontrol berfungsi sebagai pengontrol sirkuit utama. Gabungan 

keseluruhan sirkuit ini disebut unit inverter. 

Inverter secara umum ada 2 macam, yaitu inverter konvensional dan inverter 

bertingkat (multilevel inverter). Fungsi kedua inverter diatas masih sama yaitu 

mengubah tegangan DC menjadi AC, yang membedakannya ialah output yang 

p Jumlah pasangan kutub 

ωr Kecepatan sudut listrik (ωm × p) 

Θr Posisi sudut rotor listrik (Θm × p) 

Te Torsi elektromagnetik 

Tm Torsi mekanis poros 

J 

Dikombinasikan rotor dan koefisien 

inersia beban. Atur hingga tak 

terbatas untuk mensimulasikan rotor 

terkunci. 

H 

Gabungan rotor dan beban inersia 

konstan. Atur hingga tak terbatas 

untuk mensimulasikan rotor terkunci. 

F 
Gabungan rotor dan beban koefisien 

gesekan viskos 

L'r Induktansi rotor total 

R'r, L'lr 
Resistansi rotor dan kebocoran 

induktansi 

V'qr, i'qr q tegangan rotor sumbu dan arus 

V'dr, i'dr d tegangan rotor sumbu dan arus 
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dihasilkannya. Inverter konvensional hanya mempunyai dua keluaran tegangan, 

sedangkan multilevel inverter lebih dari dua level tegangan. Kualitas multilevel 

inverter lebih baik dan dapat mengurangi harmonisa [8]. 

Berdasarkan komponen penyusun rangkaiannya, multilevel inverter di bagi 

menjadi 3 macam yaitu [9]: 

2.2.1   H-Bridge Cascaded Multilevel Inverter 

Konsep inverter ini adalah menghubungkan inverter H-Bridge secara seri 

untuk mendapatkan tegangan keluaran. Tegangan keluaran adalah jumlah dari 

tegangan yang dihasilkan oleh masing-masing tingkat. Jumlah tersebut merupakan 

tegangan output tingkat 2n+1, dengan n adalah jumlah tingkat. 

 

Gambar 2.3 Topologi Multilevel cascaded H-bridge inverter 

2.2.2 Multilevel Inverter Diode Clamped 

Topologi multilevel inverter diode clamped yaitu diode digunakan sebagai 

perangkat untuk menjepit tegangan bus DC sehingga mencapai level output 

tegangan. Dengan meningkatnya jumlah level tegangan, kualitas tegangan keluaran 

menjadi lebih dekat dengan gelombang sinusoidal. 

 

Gambar 2.4.  Topologi Multilevel Inverter Diode-Clamped 
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2.2.3 Multilevel Inverter Flying Capasitor 

Struktur inverter ini sama dengan diode clamped, perbedaanya hanya pada 

kompoen dioda digantikan dengan kapasitor seperti Gambar 2.5. Jika dibandingkan 

dengan metode diode clamp, jumlah kapasitor pada type ini jauh lebih banyak 

karena komponen untuk dioda digantikan oleh kapasitor. Lain halnya untuk sumber 

tegangan membutuhkan jumlah komponen yang sama yaitu sebesar n-1. 

 

 

Gambar 2.5. Topologi Multilevel Inverter Flying-Capacitor 

 

2.3 PWM ( Pulse Width Modulation) 

PWM ( Pulse Width Modulation) adalah salah satu teknik modulasi dengan 

mengubah lebar pulsa (duty cylce) dengan nilai amplitudo dan frekuensi yang tetap. 

Satu siklus pulsa merupakan kondisi tinggi kemudian berada di zona transisi ke 

kondisi rendah. Lebar pulsa PWM berbanding lurus dengan amplitudo sinyal asli 

yang belum termodulasi. Duty Cycle merupakan representasi dari kondisi logika 

high dalam suatu periode sinyal dan di nyatakan dalam bentuk (%) dengan jarak 

0% sampai 100%. 

PWM banyak digunakan sebagai teknik pemicuan inverter dengan sinyal 

pembawa [2]. Disini ada tiga teknik pemicuan gelombang modulasi : 

• In-phase disposition (IPD), di mana semua gelombang pembawa berada dalam 

fasa yang sama 

• Phase opposition disposition (POD), di mana semua gelombang sinyal pembawa 

diatas referensi nol berada dalam fasa yang sama dan dibawah nol berbeda 1800 

dari fasa awal. 
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• Alternate phase opposition disposition (APOD), di mana setiap gelombang 

pembawa berbeda fasa 1800 dengan pembawa lainnya. 

2.4 Alternate Phase Opposition Disposition (APOD) 

Teknik ini memerlukan masing-masing bentuk gelombang pembawa m-1, 

untuk bentuk gelombang fase tingkat m, menjadi fase yang dilepaskan satu sama 

lain dengan 180 derajat atau seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.6 [10]. 

Aturan untuk metode APOD, bila jumlah level m = 7, adalah [11]: 

 Bentuk gelombang pembawa m - 1 = 6 disusun sedemikian rupa sehingga 

masing - masing bentuk gelombang pembawa berada di luar fase dengan 

pembawa pembawanya dengan 180 derajat. 

 Konverter beralih ke + Vdc / 2 bila referensi lebih besar dari semua bentuk 

gelombang pembawa. 

 Konverter beralih ke + Vdc/ 4 bila referensi kurang dari bentuk gelombang 

pembawa paling atas dan lebih besar dari semua operator lainnya. 

 Konverter beralih ke 0 bila referensi kurang dari dua bentuk gelombang 

pembawa paling atas dan lebih besar dari dua operator paling rendah. 

 Konverter beralih ke - Vdc/ 4 bila referensi lebih besar dari bentuk gelombang 

pembawa paling bawah dan lebih rendah dari semua operator lainnya. 

 Konverter beralih ke -Vdc / 2 bila referensi lebih rendah dari semua bentuk 

gelombang pembawa. 

 

Gambar 2.6.APOD 5 level untuk Bipolar Mode 
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2.5 Proportional–Integral–Derivative controller (PID) 

Kontroler PID (Proportional–Integral–Derivative controller) merupakan 

kontroler mekanisme umpan balik yang biasanya dipakai pada sistem kontrol 

industri [12]. Sebuah kontroler PID secara kontinyu menghitung nilai 

kesalahan sebagai beda antara set point yang diinginkan dengan variabel yang 

sudah terukur. Kontroler mencoba untuk meminimalkan nilai kesalahan setiap 

waktu dengan penyetelan variabel kontrol, dengan rumus umum pada persamaan 

2.16. 

𝑢(t)= Kp e(t) + Ki ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
 + Kd 

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.14) 

Dengan Kp, Ki, dan Kd semuanya positif, menandakan koefisien untuk 

term proporsional, integral, dan derivatif, secara berurutan (atau P, I, dan D). Pada 

Rumus di atas menunjukkan bahwa: 

 P (Proporsional) bertanggung jawab untuk nilai kesalahan saat ini. Contohnya, 

jika nilai kesalahan besar dan positif, maka keluaran kontrol juga besar dan 

positif. 

 I (Integratif) bertanggung jawab untuk nilai kesalahan sebelumnya. Contoh, jika 

keluaran saat ini kurang besar, maka kesalahan akan terakumulasi terus menerus, 

dan kontroler akan merespon dengan keluaran lebih tinggi. 

 D (Derivative) bertanggung jawab untuk kemungkinan nilai kesalahan 

mendatang, berdasarkan pada rate perubahan tiap waktu. 

Gambar 2.7. Blok diagram dari kontroler PID [12] 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Mekanisme_umpan_balik&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_kontrol_industri&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistem_kontrol_industri&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Setpoint_(sistem_kontrol)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Variabel_proses&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrol_proporsional&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Integral
https://id.wikipedia.org/wiki/Derivatif
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Karena kontroler PID hanya mengandalkan variabel proses terukur, bukan 

pengetahuan mengenai prosesnya, maka dapat secara luas digunakan. Dengan 

penyesuaian (tuning) ketiga parameter model, kontroler PID dapat memenuhi 

kebutuhan proses. Respon kontroler dapat dijelaskan dengan bagaimana responnya 

terhadap kesalahan, besarnya overshoot dari setpoint, dan derajat osilasi sistem. 

Penggunaan PID tidak akan menjamin kontrol sistem optimum  atau bahkan 

kestabilannya. 

2.6 Algoritma Genetika (Genetic Algorithm) 

Genetic Algorithm (GA) merupakan suatu metode komputasi yang 

digunakan untuk mencari solusi suatu permasalahan dengan cara yang lebih 

alamiah. GA digunakan sebagai memecahkan suatu permasalahan yang lebih 

kompleks dan sulit diselesaikan dengan metode konvensional. GA khususnya 

diterapkan sebagai simulasi komputer di mana sebuah populasi dari beberapa 

individu pada sebuah masalah optimisasi akan berkembang menjadi individu yang 

lebih baik. GA pertama kali diperkenalkan oleh John Holland dari Universitas 

Michigan. John Holland menyatakan bahwa setiap masalah yang berbentuk 

adaptasi (alami maupun buatan) dapat diformulasikan kedalam termonologi 

genetika [13]. 

Dalam teori evolusi Darwin, individu tercipta secara acak kemudian 

berkembang dengan bereproduksi sehingga muncul suatu individu baru sebagai 

suatu populasi. Setiap individu dalam suatu populasi mempunyai tingkat kesehatan 

(kebugaran) yang berbeda-beda. Tingkat kebugaran ini menentukan seberapa kuat 

untuk tetap bertahan hidup dalam populasinya. Sebagian individu tetap bertahan 

hidup dan yang lainnya mati. 

Demikian juga dalam proses pencarian yang berlangsung dalam GA. 

Pencarian di mulai dengan membangkitkan sejumlah “individu” secara acak yang 

di sebut dengan kromosom. Kromosom-kromosom ini merupakan representasi 

calon penyeleksi yang akan di periksa nilai yang sebenarnya. Hanya kromosom 

dengan tingkat kebugaran yang tinggi saja yang terpilih untuk bertahan dalam 

populasi. 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Overshoot_(sinyal)&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kontrol_optimum&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kriteria_stabilitas_Nyquist&action=edit&redlink=1
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Kromosom-kromosom yang terpilih sebagian akan melakukan proses 

reproduksi melalui penyilangan (crossover). Proses reoproduksi  ini mirip dengan 

proses perkawinan individu dalam proses evolusi. Sebagian kecil dari kromosom-

kromosom juga terkena mutasi seperti dalam proses evolusi. Proses reproduksi ini 

akan melahirkan individu-individu baru. 

Gabungan dari individu-individu baru dengan kromosom-kromosom yang 

tidak melakukan proses reproduksi akan membentuk populasi baru pada generasi 

berikutnya. Serangkaian proses seperti ini berlangsung sampai sejumlah generasi 

tercapai. 

2.6.1 Komponen Utama dalam Algoritma Genetika 

Beberapa komponen utama dalam GA: 

 MEMBANGKITKAN POPULASI AWAL  

Membangkitkan populasi awal merupakan pproses membangkitkan sejumlah 

individu secara acak atau melalui prosedur tertentu. Ada 3 cara untuk 

membangkitkan populasi awal, yaitu random generator, pendekatan tertentu, dan 

permutasi gen. 

 TEKNIK PENGKODEAN 

Teknik pengkodean adalah cara mengkodekan gen dari kromosom. Satu gen 

biasanya mewakili satu variable, di mana gen dapat dipresentasikan dalam 

bentuk bit, bilangan real, dan sebagainya. 

 SELEKSI  

Seleksi digunakan untuk memilih individu-individu mana saja yang akan dipilih 

untuk proses kawin silang dan mutasi. Seleksi yang digunakan untuk memilih 

induk yang baik. Ada 2 metode seleksi yaitu seleksi mesin roulette dan seleksi 

dengan tournament. 

 CROSSOVER (KAWIN SILANG) 

Crossover merupakan operator dari GA yang melibatkan 2 induk untuk 

membentuk individu baru/kromosom baru. 
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 MUTASI

Mutasi gen berperan untuk menggantikan gen yang tidak muncul pada

inisialisasi populasi/pembangkitan populasi.

2.6.2 Siklus Algoritma Genetika 

Gambar 2.8 merupakan siklus dari metode GA di mana siklus di mulai dari 

membuat populasi awal secara acak, kemudian setiap individu di hitung nilai 

fitnessnya. Proses berikutnya adalah menyeleksi individu terbaik, kemudian 

dilakukan cross-over dan dilanjutkan oleh proses mutasi sehingga terbentuk 

populasi baru. Selanjutnya populasi baru ini mengalami siklus yang sama dengan 

populasi sebelumnya. 

POPULASI AWAL

EVALUASI 
FITNESS

POPULASI BARU SELEKSI INDIVIDU

CROSSOVER DAN 
MUTASI GEN

Gambar 2.8 Siklus Genetika Algoritma 


