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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1  Motor Induksi 

Motor induksi (asyncronus) merupakan penggerak elektrik yang umum 

digunakan di  dunia industri. Motor induksi menggunakan arus bolak-balik atau 

Alternative Current (AC). Perawatan yang murah, konstruksi kuat dan sederhana 

serta efisiensi tinggi dibanding tipe motor lain merupakan keunggulan motor 

induksi  [8].  

Prinsip kerja dari motor induksi berdasarkan induksi elektromagnetik pada 

kumparan stator ke kumparan rotornya. Apabila kumparan atau belitan stator 

dihubungkan dengan sumber 3 fasa, akan menimbulkan medan putar dengan 

kecepatan pada persamaan 2.1  [8].  

 ns = 
120 𝑥 𝑓

𝑃
         (2.1) 

dengan nilai : 

ns = kecepatan motor 

f = frekuensi 

P = pole 
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Gambar 2.1 Konstruksi Motor Induksi 

Motor induksi seperti terlihat pada Gambar 2.1 dikembangkan berdasar 

model trafo, menggunakan asumsi tegangan sumber adalah sinusidal dengan 

kondisi steady state. Pada parktik di lapangan  ditemui sumber tegangan tidak 

sinusidal dan beban yang berubah, karena itu dalam menganalisis motor induksi 

dibutuhkan model yang efisien, model tersebut adalah d-q-n. Motor induksi dalam 

model d-q-n dinilai lebih fleksibel dalam analisa performa motor induksi 3 fasa. 

Berikut persamaan koordinat d-q-n pada (2.2 s/d 2.5)  [9].  

 𝑣𝑞𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑞𝑠 +  𝜔𝜆𝑑𝑠 + 
𝑑

𝑑𝑡
𝜆𝑞𝑠  (2.2) 

𝑣𝑑𝑠 = 𝑅𝑠𝑖𝑑𝑠 +  𝜔𝜆𝑞𝑠 + 
𝑑

𝑑𝑡
𝜆𝑑𝑠  (2.3) 

𝑣𝑞𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑞𝑟 + (𝜔𝑔 − 𝜔𝑟)𝜆𝑑𝑟 + 
𝑑

𝑑𝑡
𝜆𝑞𝑟 (2.4) 

𝑣𝑑𝑟 = 𝑅𝑟𝑖𝑑𝑟 − (𝜔𝑔 − 𝜔𝑟)𝜆𝑞𝑟 + 
𝑑

𝑑𝑡
𝜆𝑑𝑟  (2.5) 

 Persamaan 2.6-2.9 merupakan fluksi dalam kumparan. 

𝜆𝑞𝑠 = 𝐿𝑖𝑠𝑖𝑞𝑠 + 𝐿𝑀(𝑖𝑞𝑠 − 𝑖𝑞𝑟)   (2.6) 

𝜆𝑑𝑠 = 𝐿𝑖𝑠𝑖𝑑𝑠 + 𝐿𝑀(𝑖𝑑𝑠 − 𝑖𝑑𝑟)   (2.7) 
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𝜆𝑞𝑟 = 𝐿𝑖𝑟𝑖𝑞𝑟 + 𝐿𝑀(𝑖𝑞𝑠 − 𝑖𝑞𝑟) (2.8) 

𝜆𝑑𝑟 = 𝐿𝑖𝑟𝑖𝑑𝑟 + 𝐿𝑀(𝑖𝑞𝑠 − 𝑖𝑞𝑟) (2.9) 

Persamaan 2.10 untuk torka elektromagnetik. 

𝑇𝜖 =
3

2
(

𝑝

2
) (𝜆𝑑𝑠𝑖𝑞𝑠 − 𝜆𝑞𝑠𝑖𝑑𝑠)  (2.10) 

Persamaan 2.11 dan 2.12 merupakan dinamis dari motor induksi. 

𝑇𝜖 − 𝐵𝑚𝜔𝑟 − 𝑇𝐿 =
2𝐽

𝑝

𝑑𝜔𝑟

𝑑𝑡
    (2.11) 

𝑑

𝑑𝑡
𝜃𝑟(𝑡) = 𝜔𝑟(𝑡)   (2.12) 

Di mana : 

TL = torka beban 

Te = torka elegtromagnetik 

J = momen inersia ( kg.m2 ) 

P = jumlah kutub 

 𝜔𝑟  = kecepatan angular rotor ( rad/detik ) 

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

𝜃r  = posisi sudut ( rad ) 

Persamaan (2.2 s/.d 2.12) dinyatakan dalam bentuk matriks, dimana Ls dan 

Lr adalah induktansi untuk stator dan rotor, sedangkan Lm adalah induktansi stator 

dan rotor dengan p = 
𝒅

𝒅𝒕
 . berikut persamaan dalam bentuk matriks :  

 

[

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 (2.13) 

 tegangan dan arus dalam bentuk d-q dan sebaliknya kita dapat menggunakan 

transformasi clark-park pada persamaan 2.14-2.16. 
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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 ]
 
 
 
 

  (2.14) 

𝐾−1
𝑑𝑞0 = [

𝑐𝑜𝑠𝜃 −𝑠𝑖𝑛𝜃 1

cos (𝜃 −
2𝜋

3
) −sin (𝜃 −

2𝜋

3
) 1

cos (𝜃 +
2𝜋

3
) −sin (𝜃 +

2𝜋

3
) 1

]   (2.15) 

 

[

𝑉𝑞𝑠

𝑉𝑑𝑠

𝑉0

] = 𝐾𝑑𝑞0 [
𝑉𝑎𝑠

𝑉𝑏𝑠

𝑉𝑐𝑠

] dan [

𝑖𝑞𝑠

𝑖𝑑𝑠

𝑖0

] = 𝐾𝑑𝑞0 [
𝑖𝑎𝑠

𝑖𝑏𝑠

𝑖𝑐𝑠

]  (2.16) 

 

Di mana :  

𝑉𝑎𝑠 = √2𝑉𝑠𝑖𝑛𝜔𝑡      (2.17) 

𝑉𝑏𝑠 = √2𝑉𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 −
2𝜋

3
)     (2.18) 

𝑉𝑐𝑠 = √2𝑉𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡 +
2𝜋

3
)                                                                         (2.19) 

2.2  Inverter 3 fasa 

 Inverter merupakan rangkaian elektronika yang dipakai pada 

pengkonversian tegangan DC menjadi AC dengan frekuensi tertentu. Prinsip kerja 

inverter 3 fasa dapat ditunjukan pada Gambar  2.2 dengan beban 3 fasa. 

 

Gambar 2.2 rangkaian inverter 3 fasa 

 Pada inverter terdapat 6 buah thyristor bagian atas 1, 3 , 5 dan bagian bawah 

4, 6, 2. Urutan penyalaan thyristor dengan ombinasi tiga thyristor menyala (on) 
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yang pada operasinya terbagi 6 mode. Mode pertama dengan 2 bagian thyristor 

bagian atas dan 1 thyristor bagian bawah dinyalakan secara bersamaan , misal 

kombinasi 1 2 6 dimana kombinasi bagian atas dan bawah tidak boleh terjadi 

penyalaan secara bersamaan dengan posisi  2 thyristor berada dalam garis lurus. 

Mode ke 2 dengan dua thyristor bagian bawah dan satu thyristor bagian atas yang 

dilakukan menyilang sebagaimana pada mode pertama, misal dengan kombnasi 1 

5 6. Demikian seterusnya siklus berulang sampai kembali ke kombinasi semula. 

Besarnya tegangan keluaran Va, Vb, dan Vc dapat dientukan menggunakan 

persamaan 2.20-2.22. 

Va =  V0 sin ( 2𝜋𝑓𝑡 + φ ) + Vref (2.20) 

Vb =  V0 sin ( 2𝜋𝑓𝑡 + φ – 120º ) + Vref    (2.21) 

Vc =  V0 sin ( 2𝜋𝑓𝑡 + φ + 120º ) + Vref (2.22) 

2.2.1 Multilevel Inverter 

Multilevel inverter merupakan konverter yang mengubah sumber DC menjadi 

sumber listrik AC dengan keluaran lebih dari dua tingkat  [4]. Model inverter ini 

dinilai lebih cocok penerapannya pada aplikasi yang melibatkan daya besar atau 

tegangan kerja yang tinggi seperti pada sistem tenaga listrik. Berdasar topologinya 

multilevel inverter dibedakan menjadi tiga, yaitu topologi diode clamped, fliying 

capacitor dan cascaded H-bridge. Cascaded H-bridge Multilevel inverter memiliki 

keunggulan dibanding dengan tipe lain karena konstruksi dan pengaturannya yang 

sederhana  [4]. Tegangan keluaran pada cascaded H-bridge multilevel inverter 

dapat dirumuskan dengan persamaan 2.23. 

  m = 2.H+1 (2.23) 

dengan : 

m = level 

H = jumlah inverter H-bridge 
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 Ada beberapa tingkat cascade H-bridge, salah satunya adalah cascaded 3-bridge 

multilevel inverter. 3-level cascaded H-bridge multilevel inverter adalah  inverter 

dengan satu rangkaian jembatan penuh unit inverter pada masing-masing fasa 

dengan menggunakan sumber DC. Dalam sebuah inverter 3-level cascaded 

(inverter bertingkat 3), dan full bridge inverter  menghasilkan 3 tegangan, yaitu 

+Vdc,0,dan -Vdc  [4].   

2.3   Pengaturan Vector 

 Salah satu teknik pengendalian motor induksi adalah menggunakan. Vector 

control atau disebut juga FOC (field oriented control) adalah sebuah metode 

pengaturan medan pada motor ac, dimana sistem couple diubah menjadi decoupled. 

Arus penguatan dan arus beban motor pada sistem ini dapat dikontrol secara 

terpisah, dengan demikian pengaturan torsi dan fluks dapat dapat diatur secara 

terpisah   [1].  Pengaturan vektor mentransformasikan elemen 3 fasa kerangka acuan 

tetap (a , b , c) menjadi elemen 2 fasa (α β) yang kemudian berubah menjadi elemen 

dua fasa kerangka acuan bergerak (d q ). Pada motor AC dapat dianalisa tegangan, 

arus, dan fluks tiga fasa dengan menggunakan kompleks ruang vektor. Dengan 

mengasumsikan bahwa ia  ib  ic adalah arus dari tiap fasa pada bagian stator motor 

induksi, dimana (a b c) adalah sistem 3 fasa yang mengGambarkan sinusida tiga 

fasa Ditunjukan pada Gambar 2.3. Kerangka acuan 3 koordinat menjadi sistem 

invariant dua koordinat.   

 

 

Gambar 2.3 kerangka acuan tetap 3 fasa 
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Time invariant  2 koordinat pada perubahan sistem dapat dipisahkan  

menjadi : 

o Sistem (a b c) ditransformasikan menjadi sistem (α β) dengan 

metode Transformasi clark 

o Sistem (α β) ditransformasikan menjadi sistem (d q) dengan metode 

Transformasi Clark 

2.3.1 Transformasi Clark (a b c) menjadi (α β)  

 Ruang vektor diGambarkan ke dalam dua sumbu tegak lurus (α β), dengan 

anggapan, sumbu a dan sumbu α memiliki arah vektor yang sama . Dari proyeksi 3 

fasa berubah ke bentuk dimensi tegak lurus (α β) dengan penjelasan persamaan 

2.24-2.28 serta ditunjukan pada Gambar 2.4. 

 

[
Vα
Vβ

] = 
√2

3
  √

2

3
[

1 −
1

2
−

1

2

0 √
3

2
−√

3

2

] [
𝑉𝑠𝑎

𝑉𝑠𝑏

𝑉𝑠𝑐

]      (2.24) 

 

 

Gambar 2.4  a b c menjadi ( α β ) transformasi clark 

Persamaan 2.25-2.26 menunjukan arus pada motor induksi 3 fasa dalam 

bentuk transformasi clark 2 fasa (α β).  

iα = ia (2.25) 
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iβ =  
1

√3
 ( ib – ic ) (2.26) 

dan  tegangan didapat pada persmaan 2.27 dan 2.28. 

Vα = Va (2.27) 

Vβ =  
2𝑉𝑎+𝑉𝑎

√3
  (2.28) 

2.3.2 ( α β ) menjadi ( d q ) Transformasi park 

 Menampilkan kerangka tetap (α β) menjadi kerangka  bergerak (d q)  dengan 

menggunakan transformasi park dapat ditunjukan pada Gambar 2.5 dari sistem 2 

dimensi tegak lurus menjadi sistem 2 dimensi bergerak (dq)  pada persamaan 2.29. 

[
𝑖𝑑𝑠
𝑖𝑞𝑠

] = [
cos ( 𝑤𝑒𝑡) −sin (𝑤𝑒𝑡)
sin (𝑤𝑒𝑡) cos (𝑤𝑒𝑡)

] [
𝑖𝛼𝑠
𝑖𝛽𝑠

] (2.29) 

 

 

Gambar 2.5 ( α β ) menjadi ( d q ) transformasi park 

Persamaan 2.30 dan 2.31 merupakan arus dalam bentuk transformasi park d 

dan q.  

 id = ia  (2.30) 

iq = 
1

√3
 Vc  (2.31) 

dan persamaan 2.32 dan 2.33 untuk persamaan tegangan. 

Vd = Va  (2.32) 

Vq =  
1

√3
 Vbc  (2.33) 
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Pada perubahan arus I abc menjadi arus d q pada stator, dibutuhkan input dari 

nilai I abc aktual dan  θ calculation. Pada transformasi blok abc terdapat 

perhitungan direct, quadratic dan zero sequence. Dalam transformasi ini diperlukan 

pergeseran sudut antara direct dan quadratic dalam fungsi sinus cosinus. Persamaan 

abc to d q ditunjukan pada persamaan 2.34-2.36. 

Id= 
2

3.
 ( .Ia.sin (ωt) + Ib.sin (𝜔𝑡 − 

2𝜋

3
 ) + Ic.sin(𝜔𝑡 + 

2𝜋

3
 ) (2.34) 

Iq= 
2

3
 ( Ia.cos (ωt) + Ib.cos (𝜔𝑡 − 

2𝜋

3
 ) + Ic.cos(𝜔𝑡 + 

2𝜋

3
 ) (2.35) 

I0=  
1

3
 (Ia + Ib + Ic) (2.36) 

Dimana ω = rotasi kecepatan ( rad/s ) 

Arus d q menjadi arus abc referensi ( Iabc*) pada blok transformasi d q to abc 

merubah kembali direct dan quadratic menjadi bentuk 3 fasa. Adapun persamaan 

ditunjukan pada 2.37-2.39. 

Ia = Id.sin(ωt) + Iq.cos(ωt) +I0 (2.37) 

Ib = Id.sin(ωt - 
2𝜋

3
) + Iq.cos(ωt - 

2𝜋

3
) + I0 (2.38) 

Ic = Id.sin(ωt + 
2𝜋

3
) + Iq.cos(ωt + 

2𝜋

3
) +I0 (2.39) 

Untuk perubahan kerangka acuan bergerak d q  ke dalam 3 fasa  abc  

dibutuhkan iqs*, ids*, dan θ calculation.  Persamaan arus iqs* dapat dilihat pada 

persamaan 2.40,  [10]. 

iqs*= 
2

3
  

2

𝑝
 
𝐿𝑟

𝐿𝑚
 
𝑇𝑒∗

|𝛹𝑟|
 (2.40) 

ids*referensi diperoleh dari input referensi fluks rotor | ψr | *, persamaan ids* 

dilihat pada persamaan 2.41. 

ids*= 
𝛹𝑟∗

𝐿𝑚
 (2.41) 

Persamaan 2.42 merupakan rotor fluks linkage. 
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 |𝛹𝑟|= 
𝐿𝑚.𝑖𝑑𝑠

1+𝑇𝑟.𝑆
  (2.42) 

Dimana Tr =  
𝐿𝑟

𝑅𝑟
   adalah rotor time constant.  

Persamaan 2.43 adalah θ posisi fluks rotor yang diperlukan untuk 

transformasi kordinat dihasilkan dari kecepatan rotor ωm dan frekuensi slip ωsl . 

Θe = ∫( ωm + ωsl ) dt (2.43) 

2.4  Sinusidal Pulse Widts Modulation (SPWM) 

Sinusidal pulse widht modulation (spwm) merupakan salah satu metode 

yang digunakan pada operasi switching inverter. Pada metode sinus segitiga ini , 

sinyal gatling dihasilkan dengan membandingkan gelombang sinusidal referensi  

dengan gelombang segitiga pembawa frekuensi Fr dan Fc. Berikut Gambar 2.6 

menunjukan perbandingan gelombang sinusidal referensi dengan gelombang 

segitiga (output comparator).  

 

Gambar 2.6 Gelombang SPWM 1 Fasa 

Dalam Sinusidal PWM, lebar setiap pulsa sebanding dengan amplitudo 

gelombang sinus yang di evaluasi pada pusat pulsa yang sama  [11]. Inverter 3 fasa 

digunakan untuk menyediakan variabel daya frekuensi dalam aplikasi industri. 

SPWM digunakan untuk kontrol tegangan inverter 3 fasa dan sinyal gating yang 
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sesuai. Gambar 2.7 menunjukan gelombang segitiga yang dibandingkan dengan 3 

gelombang sinusidal referensi ( U,V,W )  [12].   

Gambar 2.7 Gelombang SPWM 3 fasa 

2.5  Kontroler PID (Proportional Integral Derivative) 

 PID adalah kontroler digunakan untuk menentukan presisi suatu sistem 

instrumentasi dengan karakter umpan balik pada sistem tersebut. Diagram blok PID 

ditunjukan pada Gambar 2.8. 

 

 
Gambar 2.8 Blok diagram Kontroler PID 

(sumber : http://www.info-elektro.com/2015/07/dasar-teori-pid-

prortional-integral.html) 

Adapun persamaannya merujuk pada persamaan 2.44.  

mv(t) = Kp ( e (t) +  
1

𝑇𝑖
 ∫ 𝑒

𝑡

0
 (t) dt + Td  

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
 (2.44) 



 

17 

 

dengan mv(t) yaitu keluaran dari pengontrol PID atau manipulasi dari kp = 

konstanta proportional , Ti = konstanta integral , Td = konstanta Detivatif , e(t) 

merupakan eror (selisish sekitar set point dengan level aktual). Persamaan PID 

ditunjukan pada  2.45. 

mv(t) = Kp ( e (t) +  Ki ∫ 𝑒
𝑡

0
 (t) dt + Kd  

𝑑𝑒(𝑡)

𝑑𝑡
  (2.45) 

Persamaan 2.46 merupakan PID dalam bentuk discrete transfer function. 

𝑈 [𝑧]

𝐸 [𝑍]
  = Kp + Ki  

𝑇𝑠

2
 
𝑧+1

𝑧−1
 + Kd  

𝑧−1

𝑧𝑇𝑠
 (2.46) 

 PID mempunyai persamaan dngan bentuk discrete transfer function yang 

berguna mempermudah tunning menggunakan algoritma.  kontroler PID terdapat 3 

parameter yang memiliki kelebihan dan kekurangan. Tabel 2.1 menunjukan 

pengaruh masing-masing parameter . 

Tabel 2.1 Respon PID controler terhadap perubahan parameter  

Closed-Loop 

Response 

Rise Time 

 

Overshoot Setting Time 

 

Steady State 

Error 

Kp Decrease Increase Small change Decrease 

Ki Decrease Increase Increase Eliminate 

Kd Small change Decrease Decrease Small change 

 

Algoritma yang digunakan untuk penentuan paraneter parameter kontroler 

PID untuk memperoleh kontroler yag diinginan dan efisien telah banyak dilakukan 

seperti : 

 Pengaturan kecepatan motor induksi 3 fasa menggunakan kontroler PID 

berbasis genetic algoritm 

 Optimasi parameter PID berbasis algoritma particle swarm optimization 

untuk pengendalian kecepatan motor induksi 3 fase  

 Kontrol kecepatan motor induksi menggunakan PID 



 

18 

 

2.6 Jaya Algoritma 

 Jaya adalah salah satu algoritma optimasi baru yang kuat namun sederhana. 

Jaya digolongkan sebagai algoritma dengan paramater kurang atau tidak 

memerlukan parameter yang khusus, sama seperti pada algoritma TLBO (Teaching 

learning based optimization)  [7]. Tidak seperti pada TLBO yang terdapat dua fase 

(fase guru dan fase pembelajaran), pada algoritma jaya hanya terdapat satu fase 

yaitu fase guru. Hal ini didasarkan pada solusi dari masalah yang diberikan bergerak 

menuju solusi terbaik dan menghindari solusi terburuk. Ini adalah  keindahan dari 

algoritma yang tidak memerlukan parameter khusus dan hanya memerlukan 

parameter kontrol seperti jumlah  generasi maksimum, jumlah populasi dan jumlah 

variabel desain. Melihat dari alur dari cara kerja algoritma ini, algoritma jaya selalu 

mencoba mendekat kepada kesuksesan (mencari solusi terbaik) dan menghindari 

kegagalan (menjauh dari solusi terburuk) [12]. Algoritma ini berusaha menjadi 

pemenang dengan mencapai solusi terbaik, oleh karena itu dinamakan sebagai Jaya 

(diambil dari bahasa sansekerta yang berarti kemenangan). 

2.6.1 Cara Kerja Jaya Algoritma 

Algoritma-1 jaya 

S1     Inisialisasi 

PS Ukuran populasi 

NDV     Jumlah variabel 

TER_COD  terminasi kondisi (iterasi) 

S2     terminasi kondisi  belum cukup, ulangi S3 to S5 

S3     evaluasi best dan worst solusi 

Set Best          Best_Solusi_Populasi 

Set Worst           Worst_Solusi_Populasi 

S4     modifikasi  solusi 

r 1,j,i (  X j ,best, i - | X j,k,i | ) dan - r 2,j,i ( X j, worst, i  - | X j,k,i  | ) (2.47) 

S5     If  ( X’j,k,i  > X j,k,i ) Then 

Perbarui solusi sebelumnya 

Else 

Tidak ada pembaruan pada solusi sebelumnya 
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S6     Display the optimum result 

Algoritma Jaya memulai dengan insialisasi dasar seperti : Population size 

(PS), Number of design (NDV), dan Termination condition (Ter_Cod) (sebagian 

besar jumlah waktu maksimum iterasi di anggap sebagai  terminasi). Tujuan 

utamanya adalah meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi objektif f (x). 

Kita asumsikan situasi  dimana pada iterasi ( ith ) terdapat m variabel desain (yaitu 

j = 1,2,...,m) dan n jumlah   solusi kandidat ada ( yaitu k = 1,2,...,n ). Solusi kandidat 

terbaik dipresentasikan sebagai f (x)best  dari keseluruhan solusi kandidat terbaik, 

sedangkan solusi kandidat terburuk dipresentasikan sebagai f (x)worst . X j,k,i  

mewakili variabel desain jth , untuk kandidat kth pada iterasi ith.. Asumsikan X’j,k,i  

modifikasi yang telah selesai dalam   X j,k,i  , yang dihitung melalui  Algoritma-1 

jaya pada langkah S4. X j ,best, i dan X j, worst, i  mewakili nilai dari variabel j untuk 

Best ( terbaik ) dan Worst (terburuk) kandidatnya. Untuk dua angka acak r 1,j,i dan r 

2,j,i dalam range [ 0,1 ] yang telah digunakan, mewakili variabel  jth pada iterasi ith. 

Pada  r 1,j,i (  X j ,best, i - | X j,k,i | ) dan - r 2,j,i ( X j, worst, i  - | X j,k,i  | ), mewakili pencarian 

yang bergerak menuju solusi terbaik dan menghindari solusi terburuk. If ( X’j,k,i  > 

X j,k,i ) benar , kemudian perbarui solusi sebelumnya pada langkah S4. Sebuah 

perulangan di implementasikan pada langkah S2 pada Algoritma-1 jaya untuk 

langkah S3 sampai S5. Perulangan digunakan untuk mempertahankan daftar semua 

nilai yang diterima untuk  f (x), yang digunakan untuk input iterasi ( i+1 )th  . Pada 

langkah S4 jelas menunjukan kecenderungan algoritma jaya untuk berpindah 

menuju Best solution (solusi terbaik) dan menghindari Worst solution (solusi 

terburuk) yang diperoleh dalam iterasinya. Berikut Gambar 2.10 merupakan 

flowchart dari Jaya algorithm. 
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Identifikasi best solusi dan worst 

solusi berdasarkan fungsi objektif

Modifikasi solusi berdasar best dan 

worst solusi dengan persamaan 2.47

Terima dan ganti 

solusi 

sebelumnya

Simpan solusi 

sebelumnya

TIDAKYA

TIDAK YA

START

END

Inisialisasi :jumlah 

populasi , variabel, dan 

Terminasi kondisi, batas 

bawah dan atas parameter 

PID

Tampilkan 

solusi optimal

Terminasi kondisi 

terpenuhi ?

Solusi X j,k,i better than 

Xj,k,i ?

 

Gambar 2.9  Diagram Flowchart Optimasi Jaya algorithm 
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2.7 Kriteria evaluasi  performa 

Kuantifikasi kinerja dari sebuah sistem dicapai melalui indeks performansi 

[13]. Indeks performansi didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif untuk 

mengGambarkan kinerja dari sebuah sistem dari kontroler PID. Dengan teknik ini 

(indeks performansi), sistem yang optimal akan dapat dirancang dan set parameter 

PID dapat disesuaikan untuk memenuhi spesifikasi yang diperlukan. Indeks 

performansi pada PID digunakan untuk meminimumkan overshoot, settling time, 

error steady state dan referensi tracking error  [13]. Dalam sebuah sistem kontrol 

PID, indeks performansi berperan sebagai fungsi objektif. Dengan kata lain tujuan 

optimasi berbasis algortima adalah untuk mencari set parameter PID yang 

mempunyai umpan balik dengan indeks performansi minimum. Untuk sistem 

kontrol PID, ada tiga indeks performansi yang bisa mengGambarkan indeks kinerja 

dari sistem tersebut, antara lain SSTE (sum of square time error), ISE (integral of 

sthe square of the error), IAE (integral of absolute magnitude of error). 

Persamaannya ditunjukan pada 2.48-2.50.   

SSTE = ∑ =𝑛
𝑡   ( e )2/n (2.48) 

ISE    = ∫ 𝑒
∞

0
2(t).dt (2.49) 

IAE   = ∫ |𝑒 (𝑡)|𝑑𝑡
∞

0
 (2.50) 


