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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
1.1. Latar Belakang 

Jenis motor yang umum dan luas penggunaannya dalam dunia industri  baik 

kecil, menengah ataupun besar adalah motor induksi 3 fasa. Keuntungan pada 

motor induksi 3 fasa tersebut yaitu mempunyai konstruksi yang sederhana sehingga 

mudah dalam perawatannya. Motor induksi 3 fasa juga memiliki kelemahan berupa 

sulitnya pengontrolan kecepatan dibandingkan dengan motor jenis DC  [1]. Pada 

motor induksi kecepatan sulit untuk diatur karena motor induksi tidak linier.  Pada 

penerapannya, motor induksi mempunyai kelemahan yaitu motor induksi tidak 

mampu mempertahankan kecepatan dengan konstan ketika terjadi perubahan 

beban. Pengaturan kecepatan motor sesuai dengan set point atau sesuai keinginan 

banyak digunakan dalam aplikasi industri. Hal ini lah yang mendasari perlunya  

pengontrolan kecepatan motor induksi. Beberapa contoh pengontrolan kecepatan 

motor induksi dalam dunia industri adalah seperti pada  mobil listrik dan mesin 

sentrifugal. 

Pada pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa perlu adanya inverter 

sebagai alat yang berfungsi mengatur  kecepatan motor dengan merubah frekuensi 

yang masuk ke motor [2]. Pengaturan nilai frekuensi disini bertujuan untuk 

mendapatkan kecepatan motor yang diinginkan atau sesuai dengan kebutuhan  [2]. 

Pengaturan nilai tegangan tetap serta lebar pulsa yang digunakan pada pemicu buka 

tutup gerbang transistor IGBT, merupakan fungsi dari  Inverter [3]. Dengan 

banyaknya berbagai tuntutan dan kebutuhan dalam dunia industri, inverter 

berkembang menjadi berbagai jenis dimana salah satunya adalah Multilevel 

Inverter [4]. Multilevel inverter merupakan inverter model sederhana yang 

dikembangkan dan dapat menghasilkan keluaran lebih bagus. Jumlah keluaran 

sebuah multilevel  diatur dengan rangkaian kendali, semakin banyak tingkat 

tegangan keluaran dari inverter maka keluaran akan mendekati gelombang sinusidal 

dan kualitas daya akan menjadi lebih bagus  [4]. 



2 

 

Frekuensi yang sesuai pada inverter dibutuhkan dalam pengaturan kecepatan 

motor induksi. Untuk mendapatkan frekuensi yang sesuai inverter membutuhkan 

sebuah kontroler, salah satu yang banyak digunakan adalah kontroler Proportional 

Integral Derivative (PID). Kontroler PID merupakan kontroler yang banyak 

diaplikasikan karena implementasinya sederhana dan aplikasi sangat luas. Pada 

kontroler PID terdapat tiga paramater, dimana ketiganya memiliki kelebihan dan 

kekurangan. Ketika ketiga parameter tersebut digabung maka akan dapat menutupi 

kekurangan dari setiap parameter tersebut. Namun pada praktiknya tuning kontroler 

PID sendiri masih menjadi persoalan karena masih dilakukan secara manual atau 

dengan trial and eror  dan memerlukan waktu  [5]. Sehingga dalam pencarian nilai 

parameter yang tepat diperlukan suatu metode. 

Sudah banyak metode penentuan nilai parameter PID yang telah 

dikembangkan dengan cara manual maupun dengan menggunakan metode pintar 

seperti  Genetic Algorithm (GA)  [2],  Particle Swarm Optimization (PSO)  [5], dan 

Fuzzy [6]. Tidak dipertanyakan lagi kemampuan eksplorasi dari algoritma-

algoritma tersebut yang diterapkan dalam pemecahan beberapa masalah pencarian 

dan pengoptimalan yang berbeda. Keberhasilan algoritma ini sangat didasarkan 

pada parameter yang pada dasarnya digunakan memandu pencarian dan 

berkonstribusi besar dalam eksplorasi dan eksploitasi ruang pencarian  [7]. Pada 

penelitian ini akan menggunakan metode algoritma jaya, dimana metode ini mulai 

banyak di aplikasikan. Jaya algoritma  termasuk dalam algoritma berparameter 

kurang atau tidak memerlukan parameter khusus seperti pada algoritma lain.  
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1.2  Rumusan Masalah 

1. Bagaimana membuat fungsi tujuan optimalisasi sistem pengaturan kecepatan 

motor induksi 3 fasa berdasarkan indeks performansi SSTE, ISE,dan IAE ?  

2. Membandingkan algoritma Jaya algoritma  dengan algoritma FPA (flower 

pollination algorithm) pada pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa. 

3. Membandingkan inverter konvensional dengan multilevel inverter. 

4. Bagaimana merancang Multilevel inverter pada pengaturan kecepatan motor 

induksi 3 fasa dengan optimalisasi parameter PID menggunakan Jaya 

algoritma ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang ditetapkan pada penelitian ini agar objek penelitian 

adalah sebagai berikut : 

1. Sistem kontrol pada motor induksi jenis squirrel cage  menggunakan sistem  

dalam MATLAB simulink. 

2. Perbandingan metode kontroler PID berbasis Jaya algoritma dengan metode 

kontroler PID berbasis FPA (flower pollination algorithm) menggunakan 

inverter konvensional saja. 

3. Simulasi hasil sistem pengturan kecepatan motor induksi 3 fasa menggunakan 

kontroler PID berbasis Jaya algoritma menggunakan software MATLAB. 

  

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mendapatkan fungsi tujuan dari SSTE, ISE, dan IAE untuk optimalisasi 

pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa. 

2. Mendapatkan algoritma terbaik dari performa kecepatan motor dengan 

kontrol PID berbasis Jaya algoritma dan kontrol PID berbasis FPA (flower 

pollination algorithm). 
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3. Mendapatkan inverter terbaik dari pengujian inverter konvensional dengan 

multilevel inverter. 

4. Mendapatkan sistem pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa pada 

multilevel inverter dengan optimalisasi parameter PID menggunakan Jaya 

algoritma.   

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian Optimalisasi Parameter Proportional Integral 

Derivative ( PID ) Untuk Sistem Pengaturan Kecepatan Motor Induksi 3 fasa 

Menggunakan Jaya Algorithm adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memberikan informasi tentang indeks performansi yang paling baik 

dari beberapa fungsi objektif yang simulasikan dengan kontrol PID berbasis 

Jaya Algorithm dan indeks paling baik pada kontrol PID berbasis FPA. 

2. Untuk menganalisa kontroller serta parameter kontrol yang paling baik  

pada pengendalian kecepatan motor induksi tiga fasa menggunakan 

optimalisasi control PID berbasis Jaya Algorithm. 

 

1.6. Sistematika Penulisan  

Agar dapat memperoleh hasil yang diinginkan dalam pembahasan tugas akhir 

ini, dalam proses penyusunannya penulis akan membagi pokok pembahasan pada 

lima bab, sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab 1, akan menjabarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, serta sistematika 

penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Pada bab 2, akan menjabarkan tentang landasan teori, rujukan, dan 

metode yang digunakan sebagai referensi dalam hal melakukan 

penelitan. Tinjauan pustaka membahas teori penting antara lain motor 

induksi tiga fasa, model d-q motor induksi, multilevel inverter, sine-
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triangle pulse width modulation (SPWM), pengaturan vektor, 

Kontroller PID,  Jaya Algorithm dan kriteria evaluasi performa. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab 3, akan menjabarkan tentang perancangan sistem secara 

keseluruhan dari blok diagram sistem, rangkaian sistem, serta 

pemodelan sistem simulasi pengendalian kecepatan motor motor 

induksi tiga fasa dengan 3-level cascaded h-bridge multilevel inverter 

menggunakan optimalisasi kontrol PID berbasis Jaya Algorithm. 

Kemudian akan disimulasikan menggunakan program MATLAB 

Simulink 2017a. 

BAB IV : ANALISA DATA DAN PENGUJIAN SISTEM 

Pada bab 4 akan menjelaskan tentang hasil analisa data dari sistem yang 

telah dibahas, selanjutnya akan dilakukan pengujian sistem 

pengendalian kecepatan pada motor induksi tiga fasa. Pengujian akan 

dilakukan dengan empat tahap yang pertama yaitu pengujian tiga fungsi 

objektif SSTE, ISE, dan IAE dengan optimasi algoritma jaya dan FPA 

pada PID menggunakan inverter konvensional. Pengujian yang ke dua 

adalah pengujian multilevel inverter dengan optimasi PID Jaya 

algoritma yang dibandingkan dengan inverter konvensional. Pengujian 

dilakukan dengan memberikan nilai beban yang bervariasi 0 N.m, 20 

N.m, dan 50 N.m. Pengujian kecepatan motor induksi dengan kontrol

PID Jaya Algorithm menggunakan meltilevel inverter dibandingkan 

dengan kontrol PID konvensional dengan beban 0 Nm, 20 Nm, 50 Nm. 

Pengujian ke empat yaitu pengujian kecepatan motor induksi saat beban 

berubah pada t=1 detik dengan kontrol PID Jaya Algorithm 

menggunakan multilevel inverter dengan PID konvensional. 

BAB V:  PENUTUP 

Pada bab 5, akan menjabarkan tentang hasil kesimpulan dari penelitian 

tugas akhir serta saran yang diberikan untuk penyempurnaan dan 

pengembangan selanjutnya sehingga didapat hasil yang lebih baik. 


