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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 
 

Perkembangan industri semakin pesat seiring dengan pesatnya perkembangan 

teknologi seperti peralatan penyuplai daya seperti penyearah dari sumber bolak-balik 

menjadi sumber searah. Peralatan daya yang dipakai di industri sekarang ini 

tegangannya harus dikontrol setiap saat untuk memperoleh kinerja peralatan listrik 

sesuai dengan yang diinginkan. Thyristor merupakan peralatan daya semikonduktor 

yang digunakan pada rangkaian konverter, penyearah terkendali, dan pengontrol 

tegangan ac yang dapat diaplikasikan di industri, seperti untuk mengontrol motor ac 

drive, motor dc drive, pemanas, dan lainnya. 

Penggunaan thysitor salah satunya adalah pada penyearah. Penyearah ini 

berfungsi sebagai peubah sinyal bolak-balik menjadi sinyal searah. Penyearah dibagi 

menjadi tiga bagian pertama berdasarkan fasa, kedua berdasarkan bentuk gelombang 

dan kedua berdasarkan pengontrolanya. Contoh penyearah berdasarkan bentuk 

gelombangnya dibagi menjadi 2 yaitu penyearah ½ gelombang dan penyearah 

gelombang penuh. Contoh penyearah berdasarkan fasanya yaitu peyearah satu fasa 

dan penyearah tiga fasa. Sementara contoh untuk penyearah dibagi berdasarkan 

pengontrolanya yaitu, penyearah terkontrol dan tidak terkontrol. Penyearah terkontrol 

memiliki keunggulan yaitu dapat menentukan besar tegangan keluaran DC, sementara 

penyearah tidak terkontrol tidak dapat menentukan besaran keluaran DCnya karena 

bersifat fixed (tetap). Hal ini dikarenakan penyearah terkontrol menggunakan thyristor 

yang dapat diatur sudut penyalaanya, sedangkan penyearah tidak terkontrol 

menggunakan diode. 

Pengaturan sudut penyalaan ini dengan cara memberikan sinyal pulse width 

modulation (PWM) dengan besar duty cycle (DT) tertentu. Nilai DT ditentukan oleh 

besaran parameter PID. Banyak metode untuk menentukan parameter kontrol ini, baik 

dari cara konventional maupun modern. Metode konventional diantaranya yaitu 

metode root locus dan zigher Nichols, metode ini memiliki kelemahan dalam 

pencarian. Metode yang lebih modern menggunakan pendekatan kecerdasan buatan, 

diantaranya seperti fuzzy logic, genetic algorithm (GA), ant colony (ACO), dan particle 

swarm optimization (PSO). Pada penelitian ini peneliti memilih menggunakan metode 
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optimasi kontroler PID menggunakan PSO. Hal ini dikarenakan beberapa jurnal 

referensi mengatakan bahwa performa yang dihasilkan oleh algoritma PSO lebih baik 

daripada hasil performa jika menggunakan GA dan ACO. 

Berdasarkan latar belakang inilah, peneliti mengajukan penelitian tugas akhir 

yang berjudul desain kontroller PID optimal menggunakan particle swarm 

optimization (PSO)pada penyearah satu fasa terkontrol gelombang penuh. 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana memodelkan sistem rangkaian penyearah satu fasa terkontrol 

gelombang penuh? 

2. Bagaimana tegangan keluaran dari penyearah menggunakan kontrol 

PID? 

3. Bagaimana menentukan parameter kontrol PID dengan menggunakan 

algoritma particle swarm optimization (PSO) dan membandingan 

performa tegangan tanpa control PID dengan controller PID-PSO? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini yaitu: 

1. Memodelkan sistem rangkaian penyearah satu fasa terkontrol gelombang 

penuh 

2. Memodelkan tegangan keluaran dari penyearah menggunakan kontrol 

PID. 

3. Membandingkan performa tegangan keluaran dari penyearah sebelum dan 

setelah di optimalkan dengan menggunakan algoritma particle swarm 

optimization (PSO)? 

1.4 Batasan Penelitian 

Yang menjadi batasan masalah dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Analisis yang dilakukan adalah kondisi steady-state. 

2. Perancangan dan simulasi menggunakan program matlab. 

3. Beban yang diujikan menggunakan resistor dengan nilai resistansi yang 

berubah berdasarkan waktu
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1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Membahas tentang pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan 

masalah yang akan dibahas, batasan masalah, tujuan yang ingin dicapai, serta 

metodologi yang digunakan untuk menyelesaikan tugas akhir ini. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Membahas tentang dasar-dasar teori yang sesuai untuk menjelaskan 

masalah yang ditulis dalam tugas akhir ini. Pembahasan meliputi : pengertian 

desain kontroller PID optimal menggunakan Particle Swarm Optimitation (PSO) 

pada penyearah satu fasa terkontrol gelombang penuh. 

BAB III. PERANCANGAN SISTEM 

Membahas tentang perancangan sistem, termasuk blok diagram dan 

simulasi pada Matlab R2013b yang diuraikan tiap langkahnya guna menjelaskan 

proses dalam pembuatan tugas akhir. 

BAB IV. PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab ini membahas tentang hasil pengujian dari implementasi sistem 

yang digunakan pada tugas akhir. 

BAB V. PENUTUP 

Pada bab terkahir ini akan membahas tentang kesimpulan dan saran dari 

tugas akhir yang dilakukan.  


