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2 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Motor merupakan mesin penggerak yang paling banyak digunakan dalam 

dunia industri, baik digunakan pada pompa, konveyor, elevator, blower dan lain 

sebagainya. Salah satu motor yang paling banyak digunakan yaitu motor induksi. 

2.1 Motor Induksi 

2.1.1 Struktur Motor Induksi 

 Motor indkusi terdiri dari dua bagian utama yaitu stator dan rotor. Stator 

bagian motor yang tidak berputar sedangkan rotor bagian motor yang berputar. 

Stator dan rotor terpisahkan oleh sela udara dengan jarak sempit. Struktur motor 

induksi dapat seperti gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Kontruksi Motor Induksi Tiga Fasa 
(Sumber : http://electricalacademia.com/induction-motor/three-phase-induction-motor-

construction/) 

 

 Pada saat belitan (stator winding) pada motor induksi diberikan suplai arus 

tiga fasa, sehingga menghasilkan medan magnet yang berputar, hal inilah yang 

menyebabkan rotor berputar. Medan magnet terbentuk karena sumbu-sumbunya 

berpengaruh pada letak tidak tetap pada stator namun berubah memutar stator. 

Magnitude medan putar ini terus-menetus sama yaitu sebesar 1.5 Φm, nilai Φm 

adalah fluks penyebab se-phase. 

  

http://electricalacademia.com/induction-motor/three-phase-induction-motor-construction/
http://electricalacademia.com/induction-motor/three-phase-induction-motor-construction/
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2.1.2 Prinsip Kerja Motor Induksi 

 Motor induksi berputar apabila diberikan sumber tegangan AC pada stator, 

dimana stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar pada kumparan 

dengan persamaan 2.1[10] 

 𝑛𝑠 =
120 𝑥 𝑓

𝑝
    (2.1) 

dengan nilai :  

f = frekuensi (r/min) 

P = pole 

𝑛𝑠 = kecepatan motor (Hz) 

 Berdasarkan pada persamaan diatas (2.1) diketahui bahwa, mengendalikan 

kecepatan putar motor induksi, dengan cara merubah frekeunsi tegangan sumber 

dan jumlah kutub pada stator[10]. Kecepatan medan pada stator lebih cepat 

dibandingkan dengan keceptaan putar rotor. kecepatan motor tergantung daru 

beban yang diterima pada motor. Perbedaan synchronous speed (ns) dan actual 

speed (nr) dari rotor merpakan slip (S), yang ditungjukan dalam presentase dari 

synchronous speed yang didapatkan berdasarkan persamaan 2.2. 

 𝑆 =
𝑛𝑠 𝑥 𝑛𝑟

𝑛𝑠
 𝑥 100 %   (2.2) 

 Terkadang, saat 𝑛𝑠 − 𝑛𝑟 disebut dengan slip dan rotor speed adalah 𝑛𝑟 =

𝑛𝑠(1 − 𝑠). Perubahan kecepatan putar motor induksi (nr) menyebabkan perbedaan 

slip daru 100% pada saat start, dan saat diam 0% (𝑛𝑟 = 𝑛𝑠). Frekuensi arus rotot 

akan sama dengan frekuensi sumber saat rotor dalam posisi berhenti, namun saat 

rotot berotasi, maka frekeunsi tergantung dari kecepatan relatif atau pada slip. 

Simbol dari frekuensi arus pada rotor pada persamaan 2.3[11]. 

𝑛𝑠 − 𝑛𝑟 =
120 𝑓𝑟

𝑝
  dan  𝑛𝑠 =

120 𝑓𝑠

𝑝
   (2.3) 
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2.1.3 Model Dinamik Motor Induksi Tiga Fasa 

 Motor induksi tiga fasa yang simetris jika dilihat pada rangkaian rotor yang 

berputar, rangkaian stator digambarkan sepanjang sumbu-sumbu as, bs, dan cs, 

sedangkan dalam rangkaian rotor digambarkan sepanjang sumbu-sumbu ar, br dan 

cr seperti terlihat pada gambar dibawah ini: [12] 

 

Gambar 2.2 Stator dan rotor dari motor induksi pada frame referensi [12] 

 

 Dalam menganalisis motor induksi dapat dilakukan secara konvensional 

yaitu dengan menggunakan trafo model dengan permisalan sumber tegangan ialah 

sinus dan keadaan pada steady state. Nyatanya dalan kondisi ini terdapat masalah 

yang tidak sinusuidal pada sumber tegangan dan terjadinya beban yang berubah-

ubah. Maka dibutuhkankan pemodelan lain yang lebih fleksibel agar dapat dengan 

mudah dalam menganalisis, yaitu dengan mengguakan model d-q motor induksi. 

dengan model ini, motor induksi dalan keadaan transient, steady state dan 

perubahan terhadap beban dapat dengan mudah dianalisa. [11] Berikut merupakan 

rangkaian pengganti dari motor induksi. 
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Gambar 2.3 Rangkaian Equivalen Sumbu d-q Motor Induksi (a) Rangkaian 

Sumbu d, (b) Rangkaian Sumbu q [11] 

 

 Berdasakan diagram diatas diketahui bahwa persamaan tegangan pada 

motor iduksi kordinat d dan q, tegangan simetris ditulisakan pada persamaan (2.4-

2.7) dan persamaan arus ditunjukan pada persamaan 2.8 dan 2.9. 

 𝑣𝑞𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑞𝑠 +  𝜔𝜆𝑑𝑠 + 
𝑑

𝑑𝑡
𝜆𝑞𝑠   (2.4) 

 𝑣𝑑𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑠 +  𝜔𝜆𝑞𝑠 + 
𝑑

𝑑𝑡
𝜆𝑑𝑠   (2.5) 

 𝑣𝑞𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑞𝑟 + (𝜔𝑔 − 𝜔𝑟)𝜆𝑑𝑟 + 
𝑑

𝑑𝑡
𝜆𝑞𝑟   (2.6) 

 𝑣𝑑𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑑𝑟 − (𝜔𝑔 − 𝜔𝑟)𝜆𝑞𝑟 + 
𝑑

𝑑𝑡
𝜆𝑑𝑟   (2.7) 

 𝑖𝑑𝑠 =
𝑉𝑑𝑠

𝑅𝑠+𝑠𝐿𝑠
− [

𝜑𝑑𝑟.𝑠𝐿𝑚

𝐿𝑟(𝑅𝑠+𝑠𝐿𝑠)
]   (2.8) 

 𝑖𝑞𝑠 =
𝑉𝑞𝑠

𝑅𝑠+𝑠𝐿𝑠
− [

𝜑𝑞𝑟.𝑠𝐿𝑚

𝐿𝑟(𝑅𝑠+𝑠𝐿𝑠)
]   (2.9) 

Persamaan fluks pada kumparan ditunjukan pada persamaan (2.10-2.13) 

 𝜆𝑞𝑠 = 𝐿𝑖𝑠𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑀(𝑖𝑞𝑠 − 𝑖𝑞𝑟)   (2.10) 

 𝜆𝑑𝑠 = 𝐿𝑖𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑀(𝑖𝑑𝑠 − 𝑖𝑑𝑟)     (2.11) 

 𝜆𝑞𝑟 = 𝐿𝑖𝑟𝑖𝑞𝑟 + 𝐿𝑀(𝑖𝑞𝑠 − 𝑖𝑞𝑟)   (2.12) 

 𝜆𝑑𝑟 = 𝐿𝑖𝑟𝑖𝑑𝑟 + 𝐿𝑀(𝑖𝑞𝑠 − 𝑖𝑞𝑟)    (2.13) 

Persamaan torsi elektromagnetik motor di dapat dilihat pada persamaan 2.14 

 𝑇𝜖 =
3

2
(
𝑝

2
) (𝜆𝑑𝑠𝑖𝑞𝑠 − 𝜆𝑞𝑠𝑖𝑑𝑠)   (2.14) 
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Torsi elektromagnetik yang dikendalikan vector dapat menggunakan persamaan 

2.15. 

 𝑇𝑒 =
3

2
(
𝑝

2
)

𝐿𝑚

𝐿𝑟
𝜑∗𝑖𝑞𝑠   (2.15) 

Persamaan dinamis dari motor induksi ditunjukan pada persamaan 2.16 dan 2.17. 

 𝑇𝜖 − 𝐵𝑚𝜔𝑟 − 𝑇𝐿 =
2𝐽

𝑝

𝑑𝜔𝑟

𝑑𝑡
    (2.16) 

 
𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑟(𝑡) = 𝜔𝑟(𝑡)   (2.17) 

dengan nilai : 

𝑇𝐿  = torka beban 

𝑇𝜖  = torka elektromagnetik 

𝐽  = momen inersia (kg.m2) 

𝑃  = jumlah kutub 

𝜔𝑟  = kecepatan angular rotor (rad/detik) 

𝐵𝑚 = koefisien gesekan (N.m.detik/rad) 

𝜃𝑟  = posisi sudut (rad) 

 Dari persamaan 2.4 sampai 2.17 dapat dinyatakan dalam bentuk matriks 

yang sederhana menjadi: 

[

𝑣𝑞𝑠

𝑣𝑑𝑠

𝑣𝑞𝑟

𝑣𝑑𝑟

] = [

𝑅𝑠 + 𝑝𝐿𝑠

−𝜔𝐿𝑠

𝑝𝐿𝑀

−(𝜔𝑔 − 𝜔𝑟)𝐿𝑀

 

𝜔𝐿𝑠

𝑅𝑠 + 𝑝𝐿𝑠

(𝜔𝑔 − 𝜔𝑟)𝐿𝑀

𝑝𝐿𝑀

 

𝑝𝐿𝑀

−𝜔𝐿𝑀

𝑅𝑟 + 𝑝𝐿𝑟

−(𝜔𝑔 − 𝜔𝑟)𝐿𝑟

 

−𝜔𝐿𝑀

𝑝𝐿𝑀

(𝜔𝑔 − 𝜔𝑟)𝐿𝑟

𝑅𝑟 + 𝑝𝐿𝑟

] [

𝑖𝑞𝑠

𝑖𝑑𝑠

𝑖𝑞𝑟

𝑖𝑑𝑟

] 

 dengan 𝐿𝑠 = 𝐿𝑖𝑠 + 𝐿𝑀 dan 𝐿𝑟 = 𝐿𝑖𝑟 + 𝐿𝑀 dimana 𝐿𝑠 dan 𝐿𝑟 adalah 

induktansi sendiri untuk stator dan rotor, serta 𝐿𝑀 adalah induktansi bersama antara 

stator dan rotor sedangkan 𝑝 =
𝑑

𝑑𝑡
. Untuk lebih memudahkan dalam proses 

penghitungan tegangan dan arus dalam bentuk model d-q dan sebaliknya, dapat 

digunakan transformasi matriks kombinasi Clarke-Park [13] dengan persamaan 

(2.18-2.20). 

 𝐾𝑑𝑞0 =
2

3

[
 
 
 
 𝑐𝑜𝑠𝜃 cos (𝜃 −

2𝜋

3
) cos (𝜃 +

2𝜋

3
)

−𝑠𝑖𝑛𝜃 −sin (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃 +

2𝜋

3
)

1

2

1

2

1

2 ]
 
 
 
 

   (2.18) 
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 𝐾−1
𝑑𝑞0 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃 1

cos (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃 −

2𝜋

3
) 1

cos (𝜃 +
2𝜋

3
) −sin (𝜃 +

2𝜋

3
) 1

]   (2.19) 

 [

𝑉𝑞𝑠

𝑉𝑑𝑠

𝑉0

] = 𝐾𝑑𝑞0 [
𝑉𝑎𝑠

𝑉𝑏𝑠

𝑉𝑐𝑠

] dan [

𝑖𝑞𝑠

𝑖𝑑𝑠

𝑖0

] = 𝐾𝑑𝑞0 [
𝑖𝑎𝑠

𝑖𝑏𝑠

𝑖𝑐𝑠

]   (2.20) 

dengan nilai :  

𝑉𝑎𝑠 = √2𝑉𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡, 𝑉𝑏𝑠 = √2𝑉𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 −
2𝜋

3
) dan 𝑉𝑐𝑠 = √2𝑉𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +

2𝜋

3
)  (2.21) 

2.2 Field-Oriented Control (FOC) 

 Field-Oriented Control (FOC) merupakan kendali motor yang 

mengendalikan arus stator dalam bentuk vector. Teknik kontrol ini bertujuan 

mengubah sistem tiga fasa kerangka acuan tetap menjadi sistem dua koordiat yaitu 

(d dan q kordinat). Teknik kontrol ini mengarah pada teknik kontrol yang mirip 

dengan kontrol motor DC. Mesin yang berorientasi pada medan membutuhkan dua 

konstanta sebagai referensi masukan, komponen torsi yang selaras dengan kordinat 

q dan komponen flux yang selaras dengan kordinat d. kontrol Field-Oriented 

Control (FOC) hanya didasarkan untuk menangani struktur kontrol kuantitas listrik 

sesaat, sehingga membuat teknik kontrol ini sangat akurat dalam setiap operasi 

kerja (steady state dan transient).[5] 
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Gambar 2.4 Rangkaian Dasar Field-Oriented Control (FOC) [5] 

 

 Sebelum menjalan fungsi model dari motor dilakukan transformasi untuk 

mengubah kerangka acuan stator tiga fasa menjadi (sumbu a,b,c) menjadi kerangka 

acuan dua fasa (sumbu d dan q).[2] tegangan, arus dan fluks tiga fasa pada motor 

AC dapat dianalisa mengunakan 

 

Gambar 2.5 Kerangka Acuan Tetap Tiga Kordinat (a,b,c) [5] 

 

 Merubah sistem dari tiga koordinat menjadi sistem time invariant dia 

koodinat dapat dipisahkan menjadi dua langkah: 
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 Transformasi Clarke, yaitu digunakan untuk mengubah Sistem tiga 

koordinat (a, b, c) menjadi sistem (α, β). 

 Transformasi Park, yaitu digunakan untuk mengubah sistem (α, β) 

menjadi sistem (d, q). 

2.2.1 Transformasi Clarke 

  Ruang vector dapat dipresentasikan dalam dua sumbu tegak lurus 

(α, β), dengan asumsi bahwa sumbu a dan sumbu α mempunyai arah vector yang 

sama seperti pada gambar 2.6 dari proyeksi tiga fasa menjadi dua fasa dimensi tegak 

lurus (α, β) dapat dirumuskan dengan persamaan 2.22. 

 [
𝑉𝑠𝛼

𝑉𝑠𝛽
] = √

2

3
[
1 −0.5 −0.5

0 0.5√3 −0.5√3
] [

𝑉𝑠𝑎

𝑉𝑠𝑏

𝑉𝑠𝑐

]   (2.22) 

 

Gambar 2.6 Transformasi Clarke [5] 

 

 Rumus untuk arus pada motor induksi tiga fasa dalam bentuk transformasi 

clarke dua fasa (α dan β) dinyatakan oleh persmaan 2.23 dan 2.24 berikut : 

 𝑖∝ = 𝑖𝑎   (2.23) 

 𝑖𝛽 =
1

√3
(𝑖𝑏 − 𝑖𝑐)   (2.24) 

dan rumus untuk tegangan oleh dinyatakan persamaan 2.25 dan 2.26 berikut : 

 𝑉∝ = 𝑉𝑎   (2.25) 
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 𝑉𝛽 =
2𝑉𝑎+𝑉𝑎

√3
   (2.26) 

2.2.2 Transformasi Park 

 Sedangkan dalam mempresentasikan kerangka acuan tetap (α, β) kedalam 

kerangka acuan bergerak (d, q), dapat digunakan transformasi park yang 

ditunjukkan pada gambar 2.7. Dari proyeksi sistem dua dimensi tegak lurus (α, β) 

menjadi sistem dua dimensi bergerak (d, q) dapat dirumuskan dengan persamaan 

2.27. 

 [
𝑉𝑠𝑑

𝑉𝑠𝑞
] = [

𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒 𝑠𝑖𝑛𝜃𝑒

−𝑠𝑖𝑛𝜃𝑒 𝑐𝑜𝑠𝜃𝑒
] [

𝑉𝑠𝛼

𝑉𝑠𝛽
]    (2.27) 

 

Gambar 2.7 Transformasi Park [5] 

 

Rumus untuk arus pada motor induksi tiga fasa dalam bentuk transformasi park (d 

dan q) dinyatakan oleh persamaan 2.28 dan 2.29. 

 𝑖𝑑 = 𝑖𝑎   (2.28) 

 𝑖𝑞 =
1

√3
𝑉𝑐   (2.29) 

 

dan rumus untuk tegangan dinyatakan oleh persamaan 2.30 dan 2.31 berikut : 

 𝑉𝑑 = 𝑉𝑎   (2.30) 

 𝑉𝑞 =
1

√3
𝑉𝑏𝑐   (2.31) 
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2.2.3 Model Tegangan 

 Dalam metode ini, arus dan tegangan terminal dari motor didapatkan, dan 

nilai flux didapatkan dengan perhitungan dari kerangka acuan d-q, rangkaian 

ekuivalen ditunjukan pada Gambar 2.3. dengan persamaan (2.23-2.38)[14]: 

 𝜑𝑑𝑠 = ∫(𝑉𝑑𝑠 − 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑠)𝑑𝑡   (2.32) 

 𝜑𝑞𝑠 = ∫(𝑉𝑞𝑠 − 𝑅𝑠𝑖𝑞𝑠)𝑑𝑡   (2.33) 

 𝜑𝑠 = √(𝜑𝑑𝑠
2 +𝜑𝑞𝑠

2 )   (2.34) 

 𝜑𝑑𝑚 = 𝜑𝑑𝑠 − 𝐿𝐼𝑠𝑖𝑑𝑠 = 𝐿𝑚(𝑖𝑑𝑠 + 𝑖𝑑𝑟)   (2.35) 

 𝜑𝑞𝑚 = 𝜑𝑞𝑠 − 𝐿𝐼𝑠𝑖𝑞𝑠 = 𝐿𝑚(𝑖𝑞𝑠 + 𝑖𝑞𝑟)   (2.36) 

 𝜑𝑑𝑟 = 𝐿𝑚𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑟𝑖𝑑𝑟   (2.37) 

 𝜑𝑞𝑟 = 𝐿𝑚𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑟𝑖𝑞𝑟   (2.38) 

Dengan mengeliminasi 𝑖𝑑𝑟 dan 𝑖𝑞𝑟 dari persamaan 2.37 dan 2.38 dengan bantuan 

dari dari persamaan 2.35 dan 2.36 didapatkan persamaan 2.39 dan 2.40. 

 𝜑𝑑𝑟 =
𝐿𝑟

𝐿𝑚
(𝜑𝑑𝑚 − 𝐿𝐼𝑟𝑖𝑑𝑠)   (2.39) 

 𝜑𝑑𝑟 =
𝐿𝑟

𝐿𝑚
(𝜑𝑑𝑚 − 𝐿𝐼𝑟𝑖𝑑𝑠)   (2.40) 

Persamaan diatas dapat juga dituliskan dengan persamaan 2.41 dan 2.42. 

 𝜑𝑑𝑟 =
𝐿𝑟

𝐿𝑚
(𝜑𝑑𝑠 − 𝜎𝐿𝑠𝑖𝑑𝑠)   (2.41) 

 𝜑𝑞𝑟 =
𝐿𝑟

𝐿𝑚
(𝜑𝑞𝑠 − 𝜎𝐿𝑠𝑖𝑞𝑠)   (2.42) 

Dengan 𝜎 = 1 −
𝐿𝑚2

𝐿𝑟𝐿𝑠
 

 

2.2.4 Model Arus 

 Dalam kecepatan rendah, flux rotor lebih mudah didapatkan dengan 

bantuan kecepatan dan sinyal arus[14]. Rangkaian rotor d-q rangkaian ekuivalen 

ditunjukan oleh Gambar 2.3 bisa didapatkan persamaan 2.43 dan 2.4. 
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𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑑𝑟 + 𝑅𝑟𝑖𝑑𝑠 + 𝜔𝑟𝜑𝑞𝑟 = 0   (2.43) 

 
𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑞𝑟 + 𝑅𝑟𝑖𝑞𝑠 + 𝜔𝑟𝜑𝑑𝑟 = 0   (2.44) 

Dengan menambahkan istilah (Lm Rr / Lr)ids dan (Lm Rr / Lr)ids masing-masing dari 

kedua persamaan diatas didapatkan persamaan 2.45 dan 3.46. 

 
𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑑𝑟 +

𝑅𝑟

𝐿𝑟
(𝐿𝑚𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑟𝑖𝑑𝑟) + 𝜔𝑟𝜑𝑞𝑟 =

𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝑖𝑑𝑠   (2.45) 

 
𝑑

𝑑𝑡
𝜑𝑞𝑟 +

𝑅𝑟

𝐿𝑟
(𝐿𝑚𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑟𝑖𝑞𝑟) − 𝜔𝑟𝜑𝑑𝑟 =

𝐿𝑚𝑅𝑟

𝐿𝑟
𝑖𝑞𝑠   (2.46) 

2.3 Inverter 

 Inverter merupakan komponen listrik yang berfungsi untuk mengubah 

tegangan searah (DC) menjadi tegangan bolak-balik (AC) dengan sistem 

pensaklaran (Switching) elektronik sehingga tegangan AC yang dhasilkan dapat 

diatur amplitude dan frekuensinya. Frekuensi dapat diatur oleh variasi frekuensi 

dengan osilator pengatur rangkaian pensaklaran. Sedangkan pengaturan tegangan 

dilakukan dengan mengatur variasi tegangan searah masukan inverter. 

 

Gambar 2.8 Rangkaian Inverter Tiga Fasa [12] 

 Keluaran gelombang dari inverter berbentuk sinusoidal. Sebab bentuk 

gelombang praktis yaitu sinusoidal dan berisi harmoisa tertentu. Inverter dibagia 

menjadi dua kelompok, yaitu inverter tegangan sumber (Voltage Source Inverter) 

dan inverter arus sumber (Current Source Inverter). VSI merupakan inveter dengan 

masukan sumber tegangan searah atau DC, Pada dasarnya inverter ini memiliki 

impedansi internal nol dan dapat memberi arus tak terbatas pada tegangan tetap. 

Sedangkan pada inverter arus sumber (CSI) dicatu pada sumber arus searah, dimana 

pada dasarnya sumber ini memiliki impedansi internal tak hingga dan memberi 
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tegangan tak terbatas pada keluaran arus. Rangkaian inverter ini terdiri dari enam 

buah switching (MOSFET) yang berpasangan dan bekerja on dan off secara 

bergantian. 

2.4 Pulse Width Modulation (PWM) 

 PWM berfungsi untuk mengubah masukan tegangan DC menjadi tgangan 

keluaran AC dengan frekuensi tegangan tertentu  dengan menggunakan metode 

modulasi pulsa. Berikut macam-macam pulsa yang digunakan dalam modulasi. 

 

Gambar 2.9 Proses PWM Tiga Fasa 

 

2.5 Kontroller Proportional Integral Derivative (PID) 

 Pengendali PID adalah kontroler yang digunakan untuk memperbaiki 

suatu sisttem instrumentasi dengan menentukan nilai parameter kp, ki dan kd 

dengan dibutuhkannya umpan balik atau feedback pada sistem. Setiap controller 

memilki masing-masing karakteristik, yaitu P yang memperbaiki waktu naik/rise 

time dan waktu stabil, menambah overshoot, dan mengurangi error pada saat steady 

state. Kontroller I mempunyai karakteristik meningkatkan kestabilan, dan 

mengurangi error pada saat steady state. Kontroller D dapat meningkatkan respon 

dari sistem dan mengurangi pengaturan, waktu transein. Jadi dengan mengecilkan 

nilai kp dapat mengurangi nilai overshoot yang berlebihan. Nilai ki>kp digunakan 

untuk menguragi nilai eror pada keadaan steady state. 



17 

 

 

Gambar 2.10 Blok Diagram Kontroler PID 

 

Persamaan Kontroller PID dapat dirumuskan dengan persamaan 2.47 berikut : 

 

𝑚𝑣(𝑡) = 𝐾𝑝 (𝑒(𝑡) +
1

𝑇𝑖
∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝑇𝑑 

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0
)    (2.47) 

dengan nilai :  

mv(t) = output dari pengontrol PID atau manipulated variable  

Kp  = parameter Proporsional 

Ti  = parameter Integral  

Td  = parameter Detivatif  

e(t)  = error (selisih antara set point dengan level aktual). 

Pengendali PID memiliki persamaan seperti yang ditunjukan pada persamaan 2.48. 

 𝑚𝑣(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝑡)𝑑𝑡 + 𝐾𝑑 
𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡

𝑡

0
   (2.48) 

Pada pengendali PID memilik tiga parameter yaitu kp, ki dan kd, dimana setiap 

parameternya mempunyai karakteristiknya sendiri. Karakteristik dari parameternya 

ditunjukan pada Tabel 2.1 
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Tabel 2.1 Respon Kontrol PID Terhadap Perubahan Parameter 

Respon loop 

tertutup 
Waktu naik Overshoot Waktu stabil 

Error saat 

steady state 

Kp Berkurang meningkat Perubahan kecil berkurang 

Ki Berkurang meningkat meningkat dikurangi 

Kd Perubahan kecil berkurang berkurang Perubahan kecil 

     

2.6 Genetic Algirthm Optimization 

 Genetic Algorithm Optimization merupakan algoritma untuk 

mengoptimasi dengan memanfaatkan genetik yang terseleksi dan yang bertahan 

adalah yang paling kuat. Algoritma genetika bekerja dengan sekumpulan kandidat 

solusi atau kromosom yang diketahui sebagai populasi. Setiap krimosom terdiri dari 

bilangan yang memberikn solusi dan bilagnan dapat berupa binner. 

 Perhitungan awal dari GA adalah inisialisasi populasi yang merupakan 

penentuan dari hasil optimasi. Dengan nilai initialisasi yang tepat akan 

menghasilkan nilai parameter yang optimal. Parameter dengan nilai fitness yang 

tinggi akan bertahan untuk generasi berikunya sebagai parent. Nilai fitness 

merupakan fungsi objektif yang digunakan untuk memntukan nilai parameter 

tersebut, apakan sudah sesuai atau tidak dengan perhitungna yang diinginkan. 

Kemudian didapatkan generari baru dengan melewati beberapa proses yaitu, 

seleksi, crossover dan mutasi. Langkah tersebut akan akan berulang terus menerus 

sampai ditemukan solusi yang optimal atau jumlah generasi telah terpenuhi.  
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 Adapun beberapa kriteria peemberhentian pada GA untuk menentukan 

kapan proses perhitungan selesai, yaitu sebagai berikut: 

1. Berhenti pada saat maksimum generasi telah terpenuhi. 

2. Berhenti pada daat telah didapatkan nilai fitnes dan tanpa ada perubaahan. 

3. Berhenti pada saat didapatkan nilai fitness yang sama pada generasi 

berikutnya. 

 Algorithm genetik memiliki kinerja tergantung dari beberapa kompoinen 

yaitu. 

1. Metode presenatsi kromosom, 

2. Metode pembetukan generasi awal, 

3. Metode Penentu nilai Fitness pada proses evolusi, 

4. Motode genetika yang dipilih (crossover, mutasi dan seleksi), dan 

5. Nilai parameter GA sdeperti ukuran populasi, probabilitas, crosover atau 

generasu maksimum. 

 

Gambar 2.11 Flowchart Struktur Genetic algorithm 
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Berikut prosedur umum dari algoritma genetika: 

 

Gambar 2.12 Alur Kerja GA 

 

 Penggunaan GA pada penelitian ini adalah untuk menentukan nilai kp,ki 

dan kd pada pengendali PID. Tujuan penalaan parameter ini untuk menghasilkan 

respon transien yang lebih baik. 


