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BAB 1  

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Motor induksi tiga fasa merupakan motor yang paling umum digunakan pada industri. 

Motor ini merupakan motor arus AC yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. 

Keunggulan motor induksi tiga fasa dibandingkan motor lain yaitu karena rancangannya yang 

sederhana, murah dan mudah didapat serta dapat langsung disambungkan ke sumber daya AC 

(Parekh, 2003). Karena keunggulan-keunggulan itu motor induksi lebih banyak digunakan 

terutama untuk aplikasi yang memerlukan kecepatan konstan. Satu hal yang menjadi 

kelemahan motor induksi adalah pengaturan kecepatannya yang jauh lebih sulit dibandingkan 

motor arus DC. Untuk mengatur kecepatan motor induksi pada kecepatan tetap diperlukan 

pengaturan terhadap frekuensi atau torsi, padahal tidak ada hubunganyang linear antara arus 

motor dengan torsiyang dihasilkan (Semit dkk, 2014). 

Torsi merupakan kemampuan motor untuk mensuplai beban, sehingga torsi dapat 

berpengaruh terhadap beban (Antonov dkk, 2016). Beban dapat mengurangi kecepatan motor 

induksi sehingga menjadi tidak konstan. Salah satu beban yang digunakan dalam penelitian 

adalah beban rem elektromagnetik. Rem elektromagnetik merupakan gangguan yang dapat 

memperlambat laju putaran motor induksi sehingga menghasilkna error steady state (ess) 

(Alhamdi dkk, 2014). Semakin besar beban maka akan menyebabkan kecepatan motor 

induksi tiga fasa menurun (Parekh,2003).  

Untuk mengetahui peformansi sistem tiap kondisi maka beban dibagi atas tiga kondisi 

yaitu tanpa beban, minimal dan maksimal yang mana memiliki tingkat error steady state(ess) 

yang berbeda. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengendali yang dapat mengatur kecepatan 

motor induksi tiga fasa dalam mencapai setpoint. Agar sistem dapat dikendalikan terlebih 

dahulu perlu diketahui model matematis yang sesuai dengan real plant motor induksi tiga fasa 

(Alhamdi dkk, 2014). 

Menurut Harrington J., and K. Tumaydalam penelitian Septiarini mengatakan bahwa 

suatu prasyarat dasar pada kebanyakan strategi yang dipergunakan dalam membangun suatu 

sistem kendali adalah kemampuan dalam memodelkan secara matematika dari plant yaitu 

sistem yang akan dikendalikan. Model matematika dari suatu plant dapat berupa persamaan 

differensial, transfer function atau state space. Persamaan differensial menjelaskan suatu 
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performa dinamik dari suatu sistem. Model ini dapat termasuk turunan (derivative) sekian 

orde dari masukan dan keluaran. Parameter sistem muncul dalam persamaan model 

matematika sebagai koefisien. Pada prinsipnya terdapat dua macam pemodelan matematika 

yang dapat dipilih, yaitu berdasarkan pada teori pengetahuan dengan menggunakan hukum 

fisika atau dengan proses eksperimen yaitu melakukan pengukuran (Septiarini, 2018).  

Pada kebanyakan kasus adalah tidak mungkin untuk membuat model yang sempurna 

hanya dengan menggunakan pengetahuan fisika (Dinamis). Beberapa parameter harus 

ditentukan dari suatu eksperimen (Statis). Experimental berupa pendekatan terhadap sistem 

yang sebenarnyayang disebut juga dengan Indentifikasi sistem (Septiarini, 2018). Dikatakan 

juga pada penelitian Sánchez, bahwa model matematis secara statis dapat digunakan sebagai 

bahan ajar disebabkan model statis tidak jauh beda dengan plant sebenarnya dari motor 

induksi tiga fasa (Sanchez dkk, 2010). 

Terdapat  7  identifikasi  sistem  yang  merepresentasikan  karakteristik  motor induksi  

tiga fasa pada kondisi beban maksimal. Dari ketujun metode tersebut terdapat dua metode 

yang mendekati real plant motor induksi tiga fasa yaitu metode Harriot dan Metode Smith. 

Kedua metode terssebut menjadi pilihan dalam mengendalikan kecepatan motor induksi tiga 

fasa.   Karean   keduanya   memiliki   kelebihan   masing-masing   yaitu  pada metode  Harriot  

mampu mempercepat risetime setelah dikendalikan dan metode smith mampu menstabilkan 

sistem  ketika  adanya overshoot setelah dikendalikan tanpa ada error steady state (ess) 

(Faizal dkk, 2018).  

 Penelitian mengenai motor induksi tiga fasa menjadi populer dan menarik untuk 

diteliti.  Penelitian  yang saat ini populer digunakan yaitu mengguanakn pengendali hybrid 

dan penambahan pada pengendali utama, diantaranya yaitu pengendali Hybrid SMC - PID 

(Harman, 2017), Hybrid SMC - FUZZY (Sinta, 2017), Hybrid FUZZY - PID (Rizal, 2017), 

dan kendali LQR – PID (M. Taufiq, 2017). Dari penelitian – penelitian sebelumnya, masih 

terdapat pengendali yang belum digunakan sebagai penelitian sehingga penelitian di motor 

induksi tiga fasaini masih bisa dikembangkan. Pengendali bisa dikembangkan dengan cara 

kombinasi dari kendali konvensional, kendali cerdas atau kendali maju (hybrid). Dan dapat 

juga dengan penambahan kendali terhadap kendali utama. Salah satu pengendali yang dapat 

dikembangkan yaitu kendali maju. 

   Kendali  Maju  yang sesuai dengan permasalaha sistem motor induksi tiga fasa 

adalah kendali optimal Linear Quadratic Regulator. Linear Quadratic Regulator merupakan 

kendali optimal yang bertujuan sebagai regulator dan tracker. Regulator merupakan 
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kemampuan kendali dalam mengatasi perubahan gangguan (beban) sehingga sistem dapat 

dikatakan stabil dan mampu mencapai setpoint. Sebagai tracker merupakan kemampuan 

kendali dalam mengatasi perubahan setpoint. Hal ini telah dikatakan juga dalam penelitian 

Badri, Semit dan Prayudha (Badri, 2008), (Semit, 2014) dan Prayudha (2017). Namun, pada 

penelitian Prayudha dikatakan bahwa kendali LQR memiliki kekurangan yaitu cukup lama 

dalam hal mencapai rise time (tr). 

 Pada penelitian M. Taufiq, sudah dilakukan pengembangan kendali LQR dengan 

menambahkan kendali PID. Namun, Penambahan kendali PID memiliki kekurangan yaitu 

membutuhkan perhitungan matematik yang rumit dan kompleks (Djalal dkk, 2017). Ditambah 

lagi parameter kendali harus dilakukan dengan men-tuning ulang pada kondisi tanpa beban, 

minimal dan maksimal (Taufiq, 2017). Untuk mempermudah desain dalam hal penentuan 

parameter kendali maka kendali LQR dapat ditambah dengan kendali Logika Fuzzy yang 

pada dasarnya mempermudah dalam penentuan parameter. 

Menurut Sri Kusumadewi dalam bukunya menjelaskan bahwa kendali logika fuzzy 

merupakan kendali dengan bahasa alami yang sangat fleksible dan mudah dimengerti 

sederhana disebabkan logika fuzzy menggunakan pemikiran manusia yang merepresentasikan 

ke dalam bentuk rulesberdasarkan if-then (Kusumadewi, 2003). Dalam penelitian lain juga 

disebutkan bahwa logika fuzzy lebih baik dari kendali konvesional disebabkan tidak memiliki 

ketergantungan pada variabel–variable proses kendali (Bachri, 2010). Logika Fuzzy 

memudahkandesain sebab menggunakan variabel linguistik, yang mendekati domain 

pemikiran manusia, menggantikan variabel numerik pada sistem kendali konvensional PID. 

Perancangan sistem kendali dengan logika fuzzy menghindari model dan perhitungan 

matematis yang terkadang sangat rumit, terutama untuk sistem kendali yang kompleks 

(Gunawan, 2005). Selain memudahkan desain parameter kendali, logika fuzzy jugamemiliki 

respon yang cepat dan performansi yang cukup bagus (Ardana, 2017).  Sehingga, hipotesa 

yang muncul yaitu kelebihan logika fuzzy juga bisa menutupi kekurangan dari pengendali 

LQR-PIDdalam menentukan parameter kendali yang sederhana dan dapat membantu kendali 

LQR dalam meningkatkan rise time(tr). 

Beberapa studi literatur yang ada, pengendali gabungan telah menjadi populer dan 

menjadi  suatu  pengembangan  kendali  yang  dapat  mengatur  kecepatan  motor  induksi tiga  

fasa.  Dikarenakan   belum   adanya   pengembangan   kendali   optimal  ditambahkan  dengan 

kendali  cerdas  menjadi  perhatian  dalam   penelitian   ini.   Oleh   sebab   itu,   perlu   adanya 

penelitian untuk menggabungkan kedua pengendali tersebut. Pada kesempatan ini penulis 
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akan melakukan penelitian tugas akhir dengan judul ”Desain Kendali Linear Quadratic 

Regulator (LQR) - Logika Fuzzy dalam mengendalikan kecepatan pada Motor Induksi 

Tiga Fasa”. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

 Adapun rumusan  masalah pada tugas akhir ini yaitu : 

1. Bagaimana menentukan plant motor induksi tiga fasa sesuai dengan 

identifikasi sistem dengan metode smith? 

2. Bagaimana mendesain kendali secara sederhana yang mampu menstabilkan 

kecepatan ketika diberi gangguan beban, mengikuti perubahan setpoint dan 

mampu mengotimalkan sistem terhadap respon waktu? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

 Tujuan dari tugas akhir ini adalah  

1. Mendapatkan hasil plant model matematis yang sesuai dengan rujukan. 

2. Mendesain kendali LQR-Fuzzy dengan parameter kendali yang sederhana dan 

kokoh terhadap gangguan serta mamapu mendapatkan respon waktu yang 

optimal. 

 

1.4. BatasanMasalah 

Pembahasan penelitian ini dilakukan dengan batasan masalah sebagai berikut: 

1. Pemodelan plant motor induksi tiga fasa menggunakan pendekatan model 

matematis dengan metode smith. 

2. Variabel yang di kendalikan pada penelitian ini adalah kecepatan putaran rotor 

dari motor induksi tiga fasa. 

3. Harga matriks pembobot kendali R dibuat konstan yaitu R=1, agar 

mempermudah dalam menganalisa parameter kendali LQR 

4. Desain kendali Fuzzy menggunakan 9 rules dengan metode mamdani dalam 

mempermudah penentuan parameter kendali. 

5. Penelitian tidak membahas hardware  

6. Simulasi menggunakan Matlab R2015a. 
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1.5.  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari tugas akhir ini adalah: 

1. Bagi penulis 

Menambah dan memperkaya pengetahuan mengenai perancangan sistem 

dengan kendali optimal LQR-Fuzzy untuk pengendalian kecepatan motor 

induksi tiga fasa dengan metode respon grafik smith. 

2. Bagi mahasiswa Teknik Elektro dan pembaca 

a) Menjadi acuan bagi mahasiswa lain untuk menambah referensi penulisan 

tugas akhir mengenai analisasis sistem kendali terutama untuk pengendalian 

motor induksi tiga fasa. 

b) Menjadi referensi tambahan untuk tentang pengendali LQR dengan 

penambahan logika Fuzzy. 

c) Memberikan pandangan baru mengenai Teknik Elektro sebagai pembentuk 

pola fikir dan problem Solving. 

3. Bagi Universitas 

Menambah koleksi buku referensi yang ada di perpustakaan jurusan Teknik 

Elektro Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim. 
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