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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini perkembangan teknologi sudah semakin maju, mulai dari peralatan 

mekanik, elektrik hingga perangkat lunaknya. Motor listrik sangat berperan penting 

di dunia industri. Motor listrik yang banyak digunakan dalam industri adalah 

Brushless Motor DC (BLDC) [1]. Motor BLDC memiliki beberapa keunggulan dari 

motor jenis lainnya seperti tingkat efektifitas dan kesederhanaan dari konstruksi 

motor. Sejauh ini, motor BLDC telah banyak digunakan di berbagai bidang, 

diantaranya kedirgantaraan, peralatan mesin CNC, peralatan listrik, pertambangan, 

kimia dan bidang lainnya. 

Motor BLDC tidak akan selamanya stabil. Terdapat perubahan beban pada 

motor BLDC yang membuat respon motor menjadi tidak stabil. Perubahan beban 

inilah yang menyebabkan motor BLDC perlu menggunakan kontroler. Kontroler 

digunakan untuk memperbaiki respon motor ketika terjadi perubahan beban. 

Metode yang telah digunakan untuk pengontrolan kecepatan motor BLDC antara 

lain: PID-Robust, kontroler PID-Robust digunakan untuk memperlambat rise time 

serta memperkecil overshoot [1].  Single Ended Pimary Inductance Converter 

(SEPIC), konverter SEPIC berbasis power factor correction dapat memperbaiki 

faktor daya sistem dan menurunkan nilai THD (Total Harmonic Distortion) arus 

dari 74.39% menjadi 1.24% [2]. Model Predictive Control (MPC), penggunaan 

metode MPC dapat menghasilkan respon yang lebih lambat dan juga halus ketika  

memiliki nilai prediction horizon dan tuning parameter yang besar. Sebaliknya, 

ketika nilai prediciton horizon dan tuning parameter semakin kecil, menghasilkan 

respon yang lebih cepat walaupun memiliki overshoot yang tinggi [3]. 

Proportional-Integral-Derivative (PID) sering diterapkan pada sistem 

kontrol karena sifatnya yang sederhana dan efektif.  Perubahan beban pada motor 

mengakibatkan respon yang dihasilkan akan berubah-ubah. Metode yang banyak 

digunakan adalah dengan mengubah nilai parameter pada kontroler [1]. Hal ini pasti 

sangat merepotkan karena harus merubah nilai  parameter    pada    kontroler     setiap



2 
 

adanya perubahan beban. Oleh karena itu dibuutuhkan kontroler yang dapat 

merespon ketika ada gangguan ataupun perubahan parameter.   

Flower Pollination Algorithm adalah algoritma yang ditemukan oleh Xin 

She Yang pada tahun 2012, namun penggunaan algoritma ini masih sangat sedikit 

digunakan dalam masalah optimasi Algoritma ini digunakan untuk menala 

kontroler PID untuk mendapatkan nilai Kp, Ki, dan Kd. Algoritma ini sangat cepat 

dalam melakukan komputasi sehingga akan dapat memperbaiki respon motor 

BLDC ketika ada perubahan beban dengan lebih cepat. Berdasarkan [5], metode 

FPA ini memiliki nilai overshoot dan settling time yang lebih kecil dari pada metode 

lain saat diimplementasikan pada motor induksi.  

Pada tugas akhir ini akan dilakukan pengendali kecepatan motor BLDC 

dengan menggunakan metode penalaan PID berbasis Flower Pollination 

Algorithm. Flower Pollination Alhorithm digunakan untuk menentukan parameter 

kontroler Kp, kontroler Ki, dan kontroler Kd pada PID. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas didapatkan rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana pemodelan kontroler motor BLDC saat terjadi perubahan beban 

dengan menggunakan metode PID - Flower Pollination Algorithm? 

2. Bagaimana hasil simulasi motor BLDC saat terjadi perubahan beban dengan 

kontroler PID – Flower Pollination  Algorithm dengan PID konvensional? 

1.3 Tujuan 

Tujuan tugas akhir Simulasi Kendali Kecepatan Brushless DC Motor 

dengan Metode Flower Pollination Algorithm adalah sebagai berikut: 

1. Merancang kontroler motor BLDC saat terjadi beban dengan menggunakan 

metode PID - Flower Pollination Algorithm. 

2. Melakukan simulasi pada matlab untuk mengetahui performa sistem motor 

BLDC saat terjadi perubahan beban ketika dikendalikan oleh PID – Flower 

Pollination  Algorithm dan PID konvensional. 
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1.4 Batasan Masalah 

Supaya pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih fokus, maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Sistem yang digunakan merupakan system control pada model motor

BLDC [6]


