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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini berisi tentang penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya dan 

terdapat penjelasan tentang landasan teori yang dipakai dalam mengerjakan Tugas Akhir ini. 

Landasan teori tersebut meliputi teori dalam motor tiga fasa, permodelan matematis plant, 

perangkat lunak MATLAB 2015a, pengendali Linear Quadratic Regulator (LQR) dan 

pengendali logika Fuzzy. 

2.1. Penelitian Terkait 

Dalam Penelitian Tugas Akhir ini dilakukan studi literatur yang merupakan 

pencarian teori serta referensi yang relevan dengan kasus dan permasalahan yang akan 

diselesaikan, teori dan referensi didapat dari jurnal, paper, buku dan sumber lainnya. 

 Penelitian Tentang Motor Induksi yang ditulis oleh Rakesh Parekh dalam paper 

Microchip Inc (2003). Dengan judul “AC Induction Motor Fundamentals” mendeskripsikan 

dasar-dasar motor induksi tiga fasa. Salah satunya menjelaskan kelebihan dan kekurangan 

dari motor induksi tiga fasa. Dikatakan bahwa motor induksi tiga fasa memiliki kelebihan 

dibadingkan dengan motor DC dalam hal struktur sederhana, konstruksi ringan, murah dan 

perawatan yang mudah. Namun, motor induksi memiliki kekurangan pengaturan kecepatan 

motor induksi lebih sulit dibandingkan dengan motor DC. Kecepatan motor salah satunya 

dipengaruhi oleh torsi beban. 

Pada penelitian Ridwan Gunawan (2005), menyatakan bahwa Logika fuzzy 

menawarkan suatu pendekatan baru yang lebih mudah dalam pemecahan suatu masalah 

termasuk perancangan suatu sistem kendali. Kemudahan tersebut ditawarkan melalui 

penggunaan 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. Penggunaan dengan satu masukan, satu 

keluaran dan lima buah fuzzy rules bertujuan agar waktu yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan perhitungan logika fuzzy cukup singkat. Ujicoba ini dilakukan dengan cara 

memasukkan serangkaian set point beserta waktunya ke dalam program "Monitoring Sistem 

Kendali" dan menganalisa grafik yang dihasilkan. Dari uji coba sistem dihasilkan 
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menunjukkan bahwa sistem dapat mengikuti set point yang diberikan demikian juga untuk 

sel point yang berubah-ubah. Pada kecepatan putar tinggi, di atas 1400 rpm, sistem tidak 

memiliki kesalahan (steady state error). Namun pada kecepatan rendah (di bawah 1400 rpm) 

sistem mengalami fluktuasi rata-rata sekitar 4% dari set point dan pada set point tenentu 

fluktuasi tersebut dapat meniapai sekitar l0%. 

 Penelitian yang dilakukan oleh Aswanjer Semit dkk, 2014 dengan judul 

“Perancangan dan Implementasi Kontroler Linear Quadratic Regulator (LQR) pada 

Pengaturan Kecepatan Motor Tiga Fasa”. Penulis melakukan identifikasi sistem dengan 

metode pendekatan Vitecova orde dua. Mengatakan bahwa Pengaruh dari torsi beban 

membuat kecepatan motor menjadi tidak stabil sehingga digunakan kendali LQR untuk 

menstabilkan sistem. Kendali LQR membutuhkan parameter plant dalam bentuk state space. 

Pada perancangan Tugas Akhir ini dipilih matriks R=1 dan Q bervariasi dengan 

menggunakan non-zero set point/tracking agar sistem dapat mengikuti perubahan set point. 

Dan mendapatkan hasil dengan nilai rata-rata %error steady state tanpa kontroler adalah 

sebesar 3.86% -5.3%, sedangkan menggunakan kontroler sebesar 0.15% - 0.76% dengan 

rise time sebesar 5 detik.  

Berikutnya penelitian dari M. Taufiq dengan judul “Desain Kendali Optimal Linear 

Quadratic Regulator (LQR)-PID Pada Motor Induksi Tiga Fasa Untuk Pengendalian 

Kecepatan” dikatakan bahwa Perancangan pengendali optimal menggunakan metode Linear 

Quadratic Regulator (LQR)-PID ini dilakukan dengan mengatur harga matriks pembobot Q 

serta penentuan konstanta Kp, Ki dan Kd yang maksimal menggunakan metode Trial and 

Error dan metode Heuristic. Berdasarkan pengujian yang dilakukan mendapatkan waktu 

naik Tr = 0.24 detik. Namun, pengendali LQR – PID membutuhkan waktu yang lama dalam 

menentukan parameter Kp, Ki dan Kd, sehingga menjadi kurang efektif (M. Taufik,2017). 

Penelitian I Wayan Raka Ardana dengan judul “Pemodelan Sistem Kontroler Logika 

Fuzzy Pada Pengaturan Kecepatan Motor Induksi Menggunakan Perangkat Lunak Matlab / 

Simulink” Mengatakan bahwa Salah satu kelemahan penggunaan kontroler konvensional 

PID pada pengaturan kecepatan motor induksi adalah kesulitan di dalam menentukan nilai 

parameter (gain) yang sesuai. Untuk menutupi kelemahan itu, pada riset ini peneliti 

mengembangkan suatu sistem kontrol yang berbasis teknologi logika fuzzy. Kontroler logika 

fuzzy ditengarai dapat bekerja dengan respon yang cepat dan performansi yang cukup bagus. 

Dari simulasi yang dibuat menggunakan Simulink, diperoleh hasil bahwa sistem kontroler 
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logika fuzzy mampu memperbaiki kinerja pengaturan kecepatan motor induksi dengan 

memperkecil lonjakan dan waktu pemulihan untuk mencapai setpoint. 

Dari beberapa penelitian terkait mengenai pengendalian kecepatan motor induksi tiga 

fasa, kendali optimal Linear Quadratic Regulator (LQR) dan kendali Fuzzy yang telah di 

jelaskan sebelumnya. Maka digunakanlah kendali optimal LQR dengan penambahan kendali 

Fuzzy agar mempermudah desain sistem kendali saat menentukan parameter kendali dan 

mampu meningkatkan respon sistem. Untuk itu penelitian dititik beratkan pada desain 

kendali optimal LQR – Fuzzy dalam mengendalikan kecepatan motor induksi tiga fasa. 

2.2. Dasar Teori 

2.2.1. Motor Induksi Tiga Fasa 

 Motor induksi adalah motor yang paling umum digunakan di industri Sebagai sistem 

penggerak utama. Motor induksi memiliki keunggulan seperti konstruksinya yang sederhana 

dan desain, biaya rendah, perawatan mudah dan koneksi langsung ke sumber listrik AC . 

Berbagai jenis motor induksi AC tersedia dipasar. Motor yang berbeda cocok untuk yang 

berbeda aplikasi. Meskipun motor induksi AC lebih mudah untuk mendesain dari pada motor 

DC, kecepatan dan torsi kendali dalam berbagai jenis motor induksi AC membutuhkan 

pemahaman yang lebih besar tentang desain dan karakteristik motor-motor ini (Parekh, 

2003). 

 

Gambar 2.1 Bagian Motor Induksi Tiga Fasa 

(Sumber: Sivaranjith, 2018) 

 

2.2.2. Kontruksi Motor Induksi Tiga Fasa 

Pada dasarnya motor induksi terdiri dari suatu bagian yang tidak berputar (stator) dan 

bagian yang bergerak memutar (rotor). 
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a. Stator  

 Stator merupakan bagian motor yang diam. Pada bagian stator terdapat beberapa slot 

yang merupakan tempat kawat (konduktor) dari tiga kumparan yang masing – masing 

berbeda fasa dan menerima arus dari tiap fasa tersebut yang disebut kumparan stator. Stator 

terdiri dari plat – plat besi yang disusun sama besar dengan rotor dan pada bagian dalam 

mempunyai banyak alur yang diberi kumparan kawat tembaga yang berisolasi. Jika 

kumparan stator mendapatkan suplai arus tiga fasa maka pada kumparan tersebut akan 

timbul fluks magnet putar. Karena adanya fluks magnet putar pada kumparan stator, 

mengakibatkan rotor berputar disebabkan adanya induksi magnet dengan kecepatan putar 

rotor sinkron dengan kecepatan putar stator (Fitzgerald dkk, 1997). Kecepatan sinkron motor 

induksi tiga fasa diperoleh dari persamaan berikut: 

 

 Ns  = 
120 𝑓

𝑃
           (2.1) 

           

Dimana : 

 Ns : Kecepatan Sinkron (rpm) 

 f : Besarnya Frekuensi (Hz) 

 P : Jumlah Kutub  

 

Gambar 2.2 Stator 

(Sumber: Parekh, 2003) 

b. Rotor 

Rotor merupakan bagian motor yang berputar. Berdasarkan jenis rotor nya, motor 

induksi tiga fasa dapat dibedakan menjadi dua jenis, yang juga akan menjadi penamaan 

untuk motor tersebut, yaitu rotor sangkar tupai (squirrel cage rotor) dan rotor belitan (wound 

rotor) (Fitzgerald dkk, 1997). 

 



II-5 
 

1. Rotor Sangkar Tupai (Squirrel Cage Rotor) 

Rotor sangkar mempunyai kumparan yang terdiri atas beberapa batang konduktor 

yang disusun sedemikian rupa hingga menyerupai sangkar tupai. Rotor sangkar tupai 

konstruksinya sangat sederhana, yang mana rotor dari motor sangkar adalah konstruksi dari 

inti berlapis dengan konduktor dipasangkan paralel (Bolton, 2006).  

 

Gambar 2.3 Rotor Sangkar Tupai 

(Sumber: Parekh, 2003) 

2. Rotor Belitan (Wound Rotor) 

 Belitan atau rotor cincin slip berbeda dengan rotor sangkar tupai dalam konstruksi 

rotornya. Bentuk rotor belitan dapat dilihat pada gambar 2.16. Seperti namanya rotor dililit 

dengan lilitan terisolasi serupa dengan lilitan stator. Lilitan fasa rotor dihubungkan secara Y 

dengan poros motor. Rotor belitan kurang banyak digunakan dibandingkan dengan rotor 

sangkar tupai karena harganya mahal dan biaya pemeliharaan lebih besar (Fitzgerald dkk, 

1997). 

 

Gambar 2.4 Rotor Belitan 

(Sumber: Fitzgerald dkk, 1997) 

2.2.3.  Prinsip Kerja Motor Induksi Tiga Fasa 

Pada dasarnya ada beberapa prinsip penting pada motor – motor induksi yaitu sebagai 

berikut : 
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1. Apabila sumber tegangan tiga fasa dipasang pada kumparan stator, timbulah medan  

putar dengan kecepatan. 

2. Medan putar stator tersebut akan memotong batang konduktor pada rotor. 

3. Akibatnya pada kumparan rotor timbul induksi (ggl). sebesar : 

 𝐸 = 4,44 𝑓𝑁𝜙              (2.2) 

Dimana : 

 E = Tegangan Induksi ggl 

 f = Frekuensi 

 N = Banyak Lilitan 

 𝜙 = Fluks 

 

4. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian yang tertutup, ggl (E) akan 

menghasilkan arus (I). 

5. Adanya arus didalam medan magnet menimbulkan gaya pada motor. 

6. Bila kopel mula dihasilkan oleh gaya (F) pada rotor cukup besar untuk memikul 

kopel beban, rotor akan berputar searah dengan medan putar stator. 

7. Tegangan induksi timbul karena terpotongnya batang konduktor (rotor) oleh medan 

putar stator. Artinya agar tegangan terinduksi diperlukan adanya perbedaan relatif 

antara kecepatan medan putar stator (ns) dengan kecepatan berputar rotor (nr). 

8. Perbedaan kecepatan antara nr dan ns disebut slip (s) dinyatakan dengan : 

 

S = 
𝑛𝑠−𝑛𝑟

𝑛𝑠
×100%            (2.3) 

9. Bila nr = ns, tegangan tidak akan terinduksi dan arus tidak mengalir pada kumparan 

jangkar (rotor), dengan demikian tidak dihasilkan kopel. Kopel motor akan 

ditimbulkan apabila nr lebih kecil dari ns. 

10. Dilihat dari cara kerjanya maka motor tak serempak disebut juga motor induksi atau 

motor asinkron. 

2.3. Proses Kerja Motor Saat Kondisi Berbeban 

2.3.1. Persamaan Torsi pada proses motor(Parekh, 2003) 

 Sistem beban motor dapat dijelaskan oleh persamaan torsi fundamental. 

    (2.4) 

 

m
m

d dJ
T T J

dt dt
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  Dimana :  

  T = nilai instan dari mengembangkan torsi motor (N-m atau lb-inch) 

  T∫ = nilai instan dari torsi beban (N-m atau lb-inch) 

  m  = angular seketika kecepatan poros motor (rad / detik) 

  J  = momen inersia motor - sistem beban (kg-m2 atau lb-inch2) 

 

Untuk penggerak dengan inersia konstan, (dJ / dt) = 0. Oleh karena itu,Persamaannya 

adalah: 

             

 

        (2.5) 

 

Ini menunjukkan bahwa torsi yang dikembangkan oleh motor tersebut counter 

seimbang dengan torsi beban, Tl dan dinamis torsi, J (dωm / dt). Komponen torsi, J (dω / 

dt), adalah disebut torsi dinamis karena hanya ada selama operasi sementara. Drive 

berakselerasi atau berkurang kecepatannya bergantung pada apakah T lebih besar atau 

kurang dari Tl. Selama akselerasi, motor harus memasok tidak hanya torsi beban, tetapi juga 

torsi tambahan komponen, J (dωm / dt), untuk mengatasi drive kelembaman. Dalam drive 

dengan inersia besar, seperti listrik kereta api, torsi motor harus melebihi torsi beban dengan 

dalam jumlah besar untuk mendapatkan akselerasi yang memadai. Pada drive yang 

membutuhkan respons transien yang cepat, motor torsi harus dipertahankan pada nilai 

tertinggi dan sistem beban motor harus dirancang dengan yang terendah kemungkinan 

inersia. Energi yang terkait dengan 

Torsi dinamis, J (dωm / dt) , disimpan dalam bentuk energi kinetik (KE) yang diberikan oleh, 

J (ω2m / 2). Selama deselerasi, Torsi dinamis, J (dωm / dt), memiliki nilai negative tanda. 

Oleh karena itu, ini membantu motor yang dikembangkan torsi T dan mempertahankan 

gerakan drive dengan mengekstraksi energy dari energi kinetik yang tersimpan. 

Untuk mendapatkan rotasi steady state motor, torsi yang dikembangkan oleh motor 

(T) harus selalu sama dengan kebutuhan torsi beban (Tl). Kurva kecepatan torsi dari tiga 

fasa yang khas motor induksi ditunjukkan pada Gambar 2.5. 

a.  Starting Characteristic (Parekh, 2003) 

Motor induksi, saat istirahat, tampak seperti sirkuit pendek transformator dan jika 

terhubung ke pasokan penuh tegangan, menarik arus yang sangat tinggi yang dikenal sebagai 

"Terkunci Rotor Current. ”Mereka juga menghasilkan torsi yang dikenal sebagai “Torsi 

Rotor Terkunci”. The Locked Rotor Torque (LRT) dan Rotor Terkunci Saat Ini (LRC) 

adalah fungsi dari tegangan terminal motor dan desain motor. Saat motor berakselerasi, 

md
T T J

dt
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keduanya torsi dan arus akan cenderung berubah dengan rotor kecepatan jika tegangan 

dipertahankan konstan. 

 

 

Gambar 2.5. Jenis kecepatan torsi tipe-speed dari motor induksi tiga fasa 

(Sumber : Parekh, 2003) 

Arus awal dari motor dengan tegangan tetap akan turun sangat lambat saat motor 

berakselerasi dan hanya akan mulai turun secara signifikan ketika motor telah mencapai 

setidaknya 80% dari kecepatan penuh. Kurva yang sebenarnya untuk motor induksi dapat 

bervariasi antara desain tetapi kecenderungan umum adalah untuk arus tinggi sampai motor 

hampir mencapai kecepatan penuh. LRC dari a motor dapat berkisar dari 500% dari Full-

Load Current (FLC) setinggi 1400% dari FLC. Biasanya, motor yang bagus jatuh dalam 

kisaran 550% hingga 750% dari FLC.  

Torsi awal motor induksi dimulai dengan a Tegangan tetap akan turun sedikit ke torsi 

minimum, dikenal sebagai torsi pull-up, saat motor berakselerasi dan kemudian naik ke torsi 

maksimum, yang dikenal sebagai torsi breakdown atau pull-out, dengan kecepatan dan 

kecepatan penuh kemudian turun ke nol pada kecepatan sinkron. Kurva dari torsi awal 

terhadap kecepatan rotor tergantung pada tegangan terminal dan desain rotor. 

LRT motor induksi dapat bervariasi dari serendah 60% dari FLT hingga setinggi 350% dari 

FLT. Pull-up torsi bisa serendah 40% dari FLT dan kerusakannya torsi bisa mencapai 350% 

dari FLT. Biasanya, LRT untuk motor sedang hingga besar adalah sekitar 120% dari 

FLT hingga 280% dari FLT. PF motor saat start adalah biasanya 0,1-0,25, naik ke 
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maksimum sebagai motor berakselerasi dan kemudian jatuh lagi sebagai motor mendekati 

kecepatan penuh. 

 

b. Running Characteristic (Parekh, 2003) 

Setelah motor naik ke kecepatan, itu beroperasi pada slip rendah, dengan kecepatan 

yang ditentukan oleh jumlah stator kutub. Biasanya, slip penuh-beban untuk sangkar tupai 

motor induksi kurang dari 5%. Slip beban penuh aktual motor tertentu tergantung pada 

desain motor. Kecepatan dasar tipikal dari motor induksi empat kutub bervariasi antara 1420 

dan 1480 RPM pada 50 Hz, sedangkan kecepatan sinkron adalah 1500 RPM pada 50 Hz. 

  Arus yang ditarik oleh motor induksi memiliki dua komponen: komponen reaktif 

(arus magnetisasi) dan komponen aktif (arus kerja). The magnetizing arus tidak bergantung 

pada beban tetapi tergantung pada desain stator dan tegangan stator. Arus magnetisasi yang 

sebenarnya dari motor induksi dapat bervariasi, mulai dari 20% FLC untuk dua besar mesin 

tiang, hingga setinggi 60% untuk tiang kecil delapan mesin. Arus kerja motor secara 

langsung sebanding dengan beban. 

Kecenderungan untuk mesin-mesin besar dan berkecepatan tinggi mesin adalah 

untuk menunjukkan arus magnetisasi rendah, sementara untuk mesin berkecepatan rendah 

dan mesin kecil Kecenderungan adalah untuk menunjukkan arus magnet yang tinggi. Sebuah 

mesin empat tiang berukuran sedang khas memiliki arus magnetisasi sekitar 33% dari FLC. 

Arus magnet yang rendah menunjukkan kehilangan besi yang rendah, sementara arus 

magnetisasi tinggi menunjukkan peningkatan dalam kehilangan besi dan pengurangan yang 

dihasilkan dalam operasi efisiensi. 

Biasanya, efisiensi operasi motor induksi tertinggi pada beban 3/4 dan bervariasi dari 

kurang dari 60% untuk motor kecil berkecepatan rendah hingga lebih dari 92% untuk besar 

motor berkecepatan tinggi. PF operasi dan efisiensi umumnya dikutip pada lembaran data 

motor. 

c. Load Characteristic (Parekh, 2003) 

Dalam aplikasi nyata, berbagai macam beban ada kurva kecepatan torsi yang 

berbeda. Misalnya, Konstan Torsi, Beban Kecepatan Variabel (kompresor sekrup, konveyor, 

pengumpan), Torsi Variabel, Kecepatan Variabel Beban (kipas, pompa), Beban Daya 

Konstan (daya tarik), Konstan Daya, Beban Torsi Konstan (coiler drive) dan High Starting / 

Breakaway Torque diikuti oleh Beban Torsi Konstan (extruders, pompa sekrup). 
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 Sistem beban motor dikatakan stabil ketika Torsi motor yang dikembangkan sama 

dengan torsi beban kebutuhan. Motor akan beroperasi dalam kondisi mantap pada kecepatan 

tetap. Respons motor ke mana saja gangguan memberi kita gambaran tentang stabilitas 

sistem beban motor. Konsep ini membantu kita dengan cepat mengevaluasi pemilihan motor 

untuk mengendarai a beban tertentu. 

Pada kebanyakan drive, waktu elektrik konstan dari motor dapat diabaikan 

dibandingkan dengan konstanta waktu mekaniknya. Oleh karena itu, selama operasi 

sementara, motor dapat diasumsikan berada dalam keseimbangan listrik, menyiratkan bahwa 

kurva kecepatan torsi keadaan stabil adalah juga berlaku untuk operasi sementara. 

Sebagai contoh, Gambar 12 menunjukkan kurva kecepatan torsi motor dengan dua 

beban berbeda. Sistemnya bisa diistilahkan sebagai stabil, ketika operasi akan dilakukan 

dipulihkan setelah keberangkatan kecil dari itu, karena a gangguan pada motor atau beban. 

Misalnya, gangguan menyebabkan pengurangan Δωm dalam kecepatan. Dalam 

kasus pertama, pada kecepatan baru, motor torsi (T) lebih besar dari torsi beban (Tl). Karena 

itu, motor akan berakselerasi dan operasi akan dikembalikan ke X. Demikian pula, 

peningkatan Δωm dalam kecepatan, yang disebabkan oleh gangguan, akan membuat beban 

torsi (Tl) lebih besar dari torsi motor (T), menghasilkan dalam deselerasi dan pemulihan titik 

operasi ke X. Oleh karena itu, pada titik X, sistem stabil. 

Dalam kasus kedua, penurunan kecepatan menyebabkan torsi beban (Tl) menjadi 

lebih besar dari motor torsi (T), drive berkurang kecepatannya dan operasi titik bergerak 

menjauh dari Y. Demikian pula, peningkatan kecepatan akan membuat torsi motor (T) lebih 

besar dari beban torsi (Tl), yang akan memindahkan titik operasi lebih jauh dari Y. Jadi, 

pada titik Y, sistemnya tidak stabil.  

Ini menunjukkan bahwa, sementara pada kasus pertama, motor seleksi untuk 

menggerakkan beban yang diberikan adalah yang benar; di kasus kedua, motor yang dipilih 

tidak benar pilihan dan membutuhkan perubahan untuk menggerakkan beban yang 

diberikan. Beban yang ada khas dengan kecepatan torsi mereka kurva dijelaskan pada bagian 

berikut. 
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Gambar 2.6. Kurva Torsi-Speed - Motor Yang Sama Dengan Dua Beban Yang Berbeda 

(Sumber : Parekh, 2003) 

Konstan Torsi, Variabel Beban Kecepatan Torsi yang dibutuhkan oleh jenis beban 

ini adalah konstan terlepas dari kecepatannya. Sebaliknya, kekuatannya berbanding lurus 

dengan kecepatan. Peralatan, seperti kompresor sekrup, konveyor dan pengumpan, miliki ini 

jenis karakteristik. 

 

Gambar 2.7. Torsi Konstan, Beban Kecepatan Berbagai Variabel 

(Sumber: Parekh, 2003) 

Torsi Variabel, Beban Kecepatan Variabel, Ini paling sering ditemukan di industri 

dan kadang-kadang dikenal sebagai beban torsi kuadrat. Itu torsi adalah kuadrat dari 

kecepatan, sedangkan kekuatan adalah kubus kecepatan. Ini adalah kecepatan torsi tipikal 

karakteristik kipas atau pompa. 

 

Gambar 2.8. Torsi Variabel, Beban Kecepatan Variabel  

                  (Sumber : Parekh, 2003) 
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Beban Daya Konstan, Jenis muatan ini jarang tetapi kadang-kadang ditemukan di 

industri. Daya tetap konstan saat torsi bervariasi. Torsi berbanding terbalik dengan 

kecepatan, yang secara teoritis berarti torsi yang tak terbatas di nol kecepatan dan nol torsi 

pada kecepatan tak terbatas. Dalam praktek, selalu ada nilai yang terbatas pada torsi yang 

memisahkan diri wajib. Jenis beban ini merupakan karakteristik dari traksi drive, yang 

membutuhkan torsi tinggi pada kecepatan rendah percepatan awal dan kemudian torsi yang 

jauh berkurang saat berlari kecepatan. 

 

          Gambar 2.9. Beban daya konstan 

            (Sumber : Parekh, 2003) 

Tenaga Konstan, Beban Torsi Konstan, Ini biasa terjadi di industri kertas. Dalam 

jenis ini beban, karena kecepatan meningkat, torsi konstan dengan kekuatan meningkat 

secara linear. Ketika torsi mulai menurun, daya kemudian tetap konstan. 

 

Gambar 2.10. Tenaga Konstan, Beban Torsi Konstan 

          (Sumber : Parekh, 2003) 

Torsi Mulai Tinggi / Breakaway Diikuti oleh Constant Torque Beban, jenis ini 

ditandai dengan torsi yang sangat tinggi pada frekuensi yang relatif rendah. Aplikasi yang 

umum termasuk extruders dan pompa ulir. 
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Gambar 2.11. Mulai tinggi /Breakaway torque Diikuti oleh Torsi konstan 

(Sumber : Parekh, 2003) 

2.4. Rem elektromagnetik 

Rem adalah suatu alat yang digunakan untuk melakukan aksi deselerasi yang akan 

menurunkan kecepatan dalam selang waktu yang ditentukan. Tipe rem yang umum 

digunakan adalah rem yang menggunakan gaya gesek untuk memberikan gaya lawan 

terhadap gaya gerak. Namun pada sistem pengereman elektromagnetik menggunakan gaya  

elektromagnetik untuk memperlambat suatu gerakan, yang umumnya adalah gerakan poros. 

Sebuah piringan dengan bahan logam non-feromagnetik terpasang dengan poros yang 

berputar. Piringan tersebut diapit oleh sisi stator berupa sistem lilitan elektromagnetik yang 

dapat membangkitkan medan magnet dari aliran listrik. Arus listrik menimbulkan medan 

magnet pada lilitan dan logam piringan yang memotong medan magnet tersebut akan 

menimbulkan arus eddy pada piringan itu sendiri. Arus eddy ini akan menimbulkan medan 

magnet yang arahnya berlawanan dengan medan magnet sebelumnya, sehingga menghambat 

gerakan putar dari poros tersebut. Rem elektromagnetik akan optimal untuk memberikan 

penurunan kecepatan, bukan untuk menghentikan gerak suatu objek. Sehingga Rem ini 

sering diaplikasikan untuk sistem pengereman pada roller coaster, kereta api dan juga 

digunakan pada alat dinamometer untuk pengukuran torsi suatu mesin. Bentuk fisik dari rem 

elektromagnetik ditunjukkan oleh Gambar 2.5. Arus eddy yang melingkar menyebabkan 

medan magnet induksi melawan arah medan magnet mula-mula. Hal ini menyebabkan gaya 

pengereman yang melawan arah kecepatan konduktor yang bergerak memotong medan 

magnet dari kedua solenoid (Ridho dkk, 2014).   
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Gambar 2.12. Bentuk Fisik Rem Elektromagnetik 

           (Sumber : Ridho dkk, 2014) 

2.4.1. Perancangan Rem Elektromagnetik  

 

Rem elektromagnetik didefinisikan sebagai beban pada motor induksi 3 fasa. Rem 

elektromagnetik ditempatkan di kedua sisi piringan (disk) yang melekat di tengah shaft 

motor. Rem elektromagnetik ini terdiri dari 5 buah kumparan untuk setiap masing-masing 

sisi. Setiap kumparan memiliki ukuran kawat tembaga (koil), jumlah lilitan, dan arah lilitan 

yang identik. Ukuran kawat tembaga yang digunakan untuk setiap kumparan adalah 0,3 mm 

dengan jumlah lilitan 216 m. Keseluruhan kumparan dihubungkan secara seri. 

Saat kumparan diberikan input tegangan DC yang berasal dari auto trafo yang telah 

disearahkan, maka kumparan akan menimbulkan arus eddy sehingga muncul medan magnet 

di sekitar piringan besi. Medan magnet ini membentuk kutub (Rhido dkk, 20014). 

 

Gambar 2.13. Bentuk Fisik Perancangan Sistem 

(Sumber : Ridho dkk, 2014) 

2.5. Identifikasi sistem motor induksi tiga fasa 

Tahap identifikasi merupakan tahapan yang memberikan gambaran perilaku sistem 

atau mencari pemodelan matematis dari sistem. Sistem motor induksi tiga fasa terlebih 

dahulu diidentifikasi secara open loop dengan memberikan sinyal uji step dan melihat respon 
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berupa kecepatan putar, kemudian hasil dari respon sistem yang terbaca oleh rotary encoder 

ditampilkan pada komputer melalui proses akuisisi data dengan PLC Mitsubishi. Pembacaan 

rotary encorder ditampilkan dalam bentuk grafik (Alhamdi dkk, 2014).  

 

Gambar 2.14. Grafik real plant dari hasil uji step dalam keadaan open loop 

(Sumber : Alhamdi dkk, 2014) 

 Dari gambar 2.14. menunjukkan grafik real plant dari sinyal uji step pada kecepatan 

1000 RPM dan respon keluaran motor induksi tiga fasa pada kecepatan 975 RPM. Salah satu 

metode identifikasi yang diuji pada satu sampel data untuk mendapatkan respon model yang 

mendekati respon plant adalah metode smith.  

Metode smith dipilih karena metode smith merupakan salah satu pendekatan dengan 

sistem orde dua yang menggunakan uji step dan juga merupakan salah satu respon yang 

mendekati real plant dari motor induksi tiga fasa.  

Untuk validasi data yang terdapat pada jurnal Alhamdi dkk, (2014) salah satu sampel 

data berupa grafik sebagai respon asli sistem motor induksi tiga fasa diterapkan pada model 

metode Smith dengan pendekatan matematika sistem berdasarkan buku dari Seborg dkk, 

(1989) dengan judul “ Process Dynamics and Control “. 

2.5.1. Metode Smith (Seborg dkk, 1989) 

GSM (s) = 
𝐾

( 𝜏𝑆𝑀1 𝑠+1 )( 𝜏𝑆𝑀2 𝑠+1 )
  (2.6) 

 

Metode Smith dapat dilihat dalam bentuk model matematis pada rumus (2.6). Metode 

smith merupakan metode identifikasi sistem dengan pendekatan orde dua dengan 

berdasarkan dua titik dari respon fraksional sistem di 20% dan 60% dari nilai akhir dan dapat 

dilihat dari gambar (2.7). Untuk mendekati sistem dengan persamaan model kedua yang 
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memungkinkan terdapatnya penundaan waktu. Metode smith mengharuskan 

waktu(penundaan waktu yang dihapus)dimana nilai normal dari respon mencapai t20 dan 

t60. yang dirujuk Untuk mendapatkan model matematis smith, maka tentukanlah SOP 

sebagai berikut :  

1. Mencari nilai dari K , (𝜏𝑆𝑀1 𝑠 + 1) dan (𝜏𝑆𝑀2 𝑠 + 1) 

Nilai K didapat dari rumus :  K=
( )

( )

Yss Keluaran

Xss Masukan
        (2.7)             

Ket : K = Gain keadaan tunak 

Nilai 𝜏𝑆𝑀1 didapat dari rumus : 2
1 ( 1)SM             (2.8)      

Nilai 𝜏𝑆𝑀2 didapat dari rumus : 2
2 ( 1)SM              (2.9)      

2. Untuk mencari nilai tau ( ) maka  dapat diperkirakan dari plot dari kurva smith 

1. Pada kurva terdapat nilai perbandingan t20/t60 yang menjadi parameter sumbu 

x dari grafik smith 1. Selanjutnya disesuaikan hasil dari perbandingan dengan 

nilai dari sumbu y. Sehingga didapatkan nilai dari 
60t


Nilai x(sumbu y) ,didapat 

rumus 
60

x

t
              (2.10) 

3. Untuk mencari nilai zetta ( ) maka dapat digunakan kurva smith 2. Dengan 

rumus: 

 =nilai dari plot sumbu y yang didapat dari plot sumbu x, dimana nilai plot x 

didapat dari t20/t60. 

Gambar 2.15. Contoh Step Respon dari Sistem dengan Waktu t20 dan t60 

(Sumber: Jakaubek, 2009) 
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                            Gambar 2.16. Kurva smith 1                    Gambar 2.17.  Kurva smith  

                            (Sumber: Jakaubek, 2009)                           (Sumber: Jakaubek, 2009) 

2.6. Identifikasi Respon Waktu 

Metode ini mengidentifikasi sistem berdasarkan pengamatan grafis terhadap 

masukan step. Dimana sinyal uji diberikan kepada sistem untuk mengetahui respon sistem 

open loop. Dari respon sistem, dapat diketahui karakteristik-karakteristik penting dari 

sistem. Sistem yang digunakan pada pengaturan kecepatan motor Induksi tiga fasa 

merupakan sistem orde 2 yang ditunjukkan pada Gambar (2.18.) berikut: 

 

Gambar 2.18. Respon Orde Dua 

(Sumber: Ogata, 2002) 



II-18 
 

     Respon transien sistem control praktis sering menunjukkan osilasi teredam sebelum 

mencapai keadaan tunak. Dalam menentukan karakteristik respon transien sistem kontrol 

terhadap masukan tangga satuan,biasanya dicari parameter berikut : 

1. Waktu tunda(delay time),td  

Waktu tunda adalah waktu yang diperlukan respon untuk mencapai setengah 

harga akhir yang pertama kali. 

2. Waktu naik(rise time), tr  

Waktu naik adalah waktu yang diperlukan respon untuk naik dari 10% sampai 

90%, 5% sampai 95%, atau 0% sampai 100% dari harga akhir.  

3. Waktu puncak, tp  

 Waktu yang diperlukan respon untuk mencapai puncak lewatan yang pertama 

kali. 

4. Maximum Overshoot,Mp  

Maximum Overshoot adalah harga puncak maksimum dari kurva respon yang 

diukur dari satu. Jika harga keadaan tunak respon tidak sama dengan satu, maka 

biasa digunakan persen lewatan maksimum.Parameter ini didefinisikan sebagai 

berikut : 

 % Maximum Overshoot = %100*
)(

)()(





c

ctc p
                  (2.11) 

Besarnya (%) lewatan maksimum secara langsung menunjukkan kestabilan 

relatif sistem 

5. Waktu penentapan(Settling time), ts  

Settling time adalah waktu yang diperlukan kurva respon untuk mencapai dan 

menetap dalam daerah disekitar harga akhir yang ukurannya dengan persentase 

mutlak dari harga akhir (5% atau 2%) 
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2.7. Sistem Kendali 

Sistem kendali proses terdiri atas sekumpulan piranti-piranti dan peralatan peralatan 

elektronik yang mampu menangani kestabilan, akurasi, dan mengeliminasi transisi status 

yang berbahaya dalam proses produksi. Masing - masing komponen dalam sistem k proses 

tersebut memegang peranan pentingnya masing-masing, tidak peduli ukurannya. Misalnya 

saja, jika sensor tidak ada atau rusak atau tidak bekerja, maka sistem kendali proses tidak 

akan tahu apa yang terjadi dalam proses yang sedang berjalan. (Ogata, 2010). 

2.8. Sistem Kendali Optimal  

Tujuan Istilah optimal mengandung maksud hasil yang baik yang dapat dicapai 

dengan memperhatikan kondisi dan kendala dari suatu sistem. Dalam sistem kendali optimal, 

istilah optimal sering kali merujuk pada minimal, misalnya meminimalkan bahan bakar, 

waktu dan kesalahan. Pada dasarnya, solusi kendali optimal dititik beratkan pada pencarian 

nilai sinyal kendali )(tu sehingga secara bersamaan nilai indeks performansi dapat 

dioptimasi. Nilai indeks performansi yang terbaik tidak akan di ketahui sampai dengan 

proses pengendalian selesai. Hal ini tergantung pada kondisi plant yang dikendalikan dan 

spesifik indeks performansi yang dioptimalkan (Naidu dkk, 2003). 

 Secara umum perancangan sistem  kendali optimal mempunyai 2 tujuan (fungsi), 

yaitu: sebagai regulator (menstabilkan sistem dengan variabel/output agar tetap kecil) dan 

sebagai Tracker/Servomechanism (mengontrol sistem agar mengikuti trayektori dan keadaan 

selalu dalam batas-batas tertentu) (Ogata, 2002). Melihat hal tersebut kendali optimal 

menggunakan metode Linear Quadratic Regulator (LQR) dapat diterapkan pada sistem 

motor  yang berbeban untuk menyelesaikan permasalahan regulator pada kecepatan putaran 

motor yang tidak stabil dan mendapatkan nilai optimal indeks perfomansi yang terbaik 

(Badri dkk, 2008). 

Sistem kendali yang baik adalah sistem kendali yang memiliki daya tanggap yang cepat 

dan stabil, tetapi tidak memerlukan energi yang berlebihan. Sistem yang demikian dapat 

dicapai melalui indeks performansi yang tepat.  Berdasarkan optimasi indeks performansi 

inilah disebut sebagai sistem kendali optimal (Naidu dkk, 2003). 

 Pada suatu sistem indeks performansi dipilih sesuai dengan bagian yang akan 

dioptimalkan. Bentuk umum dari indeks adalah sebagai berikut : 

dttuxLJ T

t ),,(0            (2.12) 

Dimana; 

J     = indeks performansi 
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L(x,u,t)  = fungsi dari x, u dan t 

T            = waktu  

 Salah satu metode yang biasa digunakan untuk meminimalkan indeks performansi 

yaitu persamaan Aljabar Riccati, yang digunakan untuk mengoptimalkan sistem proses yang 

berbentuk linear. Suatu sistem kendali akan optimal pada indeks unjuk kerja yang diberikan, 

tetapi tidak optimal lagi pada indeks unjuk kerja yang lain (Naidu dkk, 2003). 

2.8.1. Linear Quadratic Regulator (LQR) 

 Pokok bahasan dalam kendali optimal adalah menentukan sinyal kendali yang akan 

di proses untuk memenuhi batasan fisik sesuai dengan kriteria performansi yang diinginkan . 

Linear Quadratic Regulator (LQR) merupakan salah satu metode kendali optimal pada 

sistem linear dengan kriteria kuadratic untuk menyelesaikan permasalahan regulator (Naidu 

dkk, 2003). Disebut linier karena model dan bentuk kendalinya berupa sistem linear 

sedangkan disebut kuadratik karena memiliki Cost Function yaitu kuadrat dan karena 

referensi sistem bukan fungsi waktu maka disebut regulator (Lewis, 1995) . Dari hasil 

linierisasi didapatkan suatu Plant linear dalam bentuk : 

x = 𝐴𝑥 + 𝐵𝑢                                                                                                                       (2.13) 

Cxy   

Dimana, 

 A  : matriks sistem 

 B  : matriks Input 

 C : matriks output 

 y  : State output 

 x     : State sistem 

 u     : State Input 

Pada perancangan pengendali optimal LQR, terlebih dahulu  menentukan matriks Q 

dan R yang selanjutnya digunakan untuk menentukan indeks performansi sistem, harga 

matriks Q dan R ditentukan sesuai dengan kriteria yang diinginkan dengan menggunakan 

indeks performansi (Lewis, 1995). 

 )(
2

1
)()(

2

1
)( 222

0
0

RuQxTxTStJ
T

t
 

                 
(2.14)

      

Dengan syarat : 

     𝑆(𝑇) ≥ 0, 𝑄 ≥ 0, 𝑅 > 0                                                                                                

dimana  
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0t = waktu awal 

T   = waktu akhir 

x = matriks State akhir 

Q  = matriks semi definit positif 

R  = matriks definit positif 

S  = matriks semi definit positif 

Sehingga diperoleh persamaan Hamilton  

),,(),,(),,,( tuxfTtuxLtuxH           

)()(
2

1
),,,( 22 BuAxRuQxtuxH T           (2.15) 

Dari fungsi Hamilton tersebut dapat diperoleh syarat perlu dan syarat batas sebagai berikut : 

1. Syarat perlu 

a) Persamaan State 

BuAxu
Qx

Qx
x

x
x

TT





























                           

(2.16) 

b) Persamaan Costate 
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1  

 TAQx                         (2.17) 

Kondisi stasioner 

0 TBRu  

TBRu 1         

2. Syarat batas 

a. Batas awal 

t = 0 x(0) = 0 

b. Batas akhir 

                      0
Tt

|H)dtvT
tψt(φ

T
|dxTλ)vT
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ψ
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Karena  = 0 dan  

  )()()(
2

1
TxTSTxT T  

 

sehingga diperoleh persamaan  

     0|0.  Tt

T
dtvTxTS   

     ttxtS                                  

Dari persamaan Costate dan (2.15), keduanya mengandung variabel  . Bila keduanya 

disubtitusikan maka akan menghasilkan persamaan: 

 

     tλtxtS   

         txtStxtSt    

   TAQxt   

        TAQxtxtStxtS    

      TAQxBuAxtStxtS  }{  

       TT AQxBRBAxtStxtS   )}({ 1  

 xQSBSBRSASAxS TT  1  

QSBSBRSASAS TT  1                       (2.18) 

Persamaan (2.18) disebut persamaan differensial Riccati. Untuk 0S  

persamaannya disebut  Algerraic Riccati Equetion (ARE) (Lewis, 1995). Dengan di 

dapatkannya  matriks S dari persamaan Algerraic Riccati Equetion (ARE) ini sehingga 

persamaan sinyal kendali pun dapat di hitung: 

       KxSxTB1RλTB1Ru          (2.19) 

Maka konstanta umpan balik keadaan K dapat dicari sebelum menghasilkan sinyal 

kendali pada persamaan  (2.17) (Lewis, 1995).  

     SBRK T1             (2.20) 

Dimana nilai S adalah unik, solusi semidefinit positif untuk persamaan ARE harus 

memenuhi syarat persamaan (2.17). Selanjutnya dalam perancangan teknik kendali optimal 

LQR, Setelah nilai S diketahui maka, nilai S tersebut disubtitusikan kedalam persamaan    

   TxTS
x

x 
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(2.19) sehingga  didapatkan nilai matriks optimal K, dengan K adalah Gain State Feedback, 

sehingga sistem kendali optimal LQR hasil desain dapat di perlihatkan pada gambar 2.9 

berikut: 

 

Gambar 2.19. Sistem Kendali dengan Skema Kendali Optimal LQR 

  (Sumber: Badri dkk, 2008) 

Dari penjabaran di atas dapat disimpulkan bahwa langkah-langkah untuk merancang 

kendali LQR adalah sebagai berikut : 

1. Ubah bentuk Transfer Function menjadi bentuk State Space dan dapatkan matriks A, 

B, dan C dari Plant tersebut. 

2. Tentukan matriks pembobot Q dan R. 

3. Selesaikan persamaan aljabar riccati hingga menghasilkan suatu matriks S yang 

definit positif 

4. Hitung optimal Gain Feedback K 

Permasalahan yang umum ditemui dalam bidang kendali yaitu tidak hanya 

menstabilkan sistem, tetapi juga menentukan bagaimana keluaran sistem mengikuti 

perubahan setpoint atau referensi yang ditentukan (Ogata, 1997). Dalam hal tersebut jika 

diinginkan keluaran Plant (Y) sama dengan Input referensi maka perlu dirancang sistemnya 

menggunakan Nonzero Set Point/Tracking. Bentuk umum sinyal kendali Non zero Set 

Point/Tracking  ini adalah : 

u Kx Lr                          (2.21) 

Dimana 

1 1[ ( ) ]L C BK A B                                                              (2.22) 

2.9. Kendali Logika Fuzzy  

Logika fuzzy merupakan suatu logika atau cara untuk memetakan ruang Input ke 

dalam suatu ruang output. Logika fuzzy merupakan cabang dari sistem kecerdasan buatan 
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(Artificial Inteligent) yang mengemulasi kemampuan manusia dalam berfikir ke dalam 

bentuk algoritma yang kemudian dijalankan oleh mesin. Algoritma ini digunakan dalam 

berbagai aplikasi pemrosesan data yang tidak dapat direpresentasikan dalam bentuk biner. 

Logika fuzzy menginterpretasikan statemen yang samar menjadi sebuah pengertian yang 

logis (Sudrajat, 2008).  

Logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika 

fuzzy pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Dasar logika 

fuzzy adalah teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan 

elemen dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat 

keanggotaan atau membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika 

fuzzy tersebut (Kusumadewi, Sri dkk, 2013).         

                 

Gambar 2.20. Konsep Dasar Logika Fuzzy 

Sumber : (Sudrajat, 2008) 

1.  Derajat keanggotaan (degree of membership function) merupakan nilai eksak yang 

mewakili  nilai linguistik. Nilai derajat keanggotaan setiap terma ditentukan oleh 

fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan ini menunjukkan derajat keanggotaan dari 

sebuah predikat (Kusumadewi, Sri dkk, 2013). 

2.  Label (variabel linguistik) merupakan variabel yang memiliki nilai linguistik, yaitu 

penamaan suatu grup yang mewakili suatu keadaan atau kondisi tertentu dengan 

menggunakan bahasa alami (Kusumadewi, Sri dkk, 2013).  

3.  Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang menunjukkan 

pemetaan titik – titik Input data kedalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut 

dengan derajat keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah satu 

cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan 

melalui pendekatan fungsi (Kusumadewi, Sri dkk, 2013).  
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4.  Crisp Input (masukan crisp) adalah masukan nilai Input keanggotaan dalam rentang 

tertentu.  

5.  Scope / domain adalah lebar dalam satu fungsi keanggotaan, rentang fungsi 

keanggotaan, biasanya rentang dimana fungsi keanggotaan dipetakan.  

6.  Daerah perbatasan crisp merupakan jangkauan seluruh rentang nilai dalam suatu 

sistem fungsi keanggotaan fuzzy.  

2.9.1. Aturan Dasar Logika Fuzzy  

Dalam logika fuzzy struktur umum kendali logika fuzzy terdiri dari : fuzzification, 

penalaran (sistem inferensi fuzzy), dan defuzzification. 

 

Gambar 2.21. Struktur Umum Kendali Logika Fuzzy 

(Sumber : Sudrajat, 2008) 

2.9.2. Fuzzyfikasi  

Fuzzyfikasi adalah pemetaan nilai Input yang merupakan nilai tegas ke dalam fungsi 

keanggotaan  himpunan fuzzy, untuk kemudian diolah di dalam  mesin penalaran. Pada tahap 

ini akan ditentukan derajat keanggotaan fuzzy (Kusumadewi, Sri dkk, 2013).  

a. Himpunan Fuzzy  

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan 

tertentu dalam suatu variabel fuzzy (Kusumadewi, Sri dkk, 2013).  

b. Fungsi Keanggotaan  

Fungsi keanggotaan (membership function) adalah suatu kurva yang menunjukan 

pemetaan  titik Input data ke dalam  nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat 

keanggotaan) yang memiliki interval antara 0 sampai 1. Salah  satu cara yang dapat 

digunakan untuk mendapatkan nilai keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi 

(Kusumadewi, Sri dkk, 2013). Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan yaitu :  
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1. Representase Linear Naik  

Kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan 

nol (0) bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih 

tinggi (Sri Kusumadewi dkk, 2013). 

 

Gambar 2.22. Representasi Linear Naik 

(Sumber : Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

Fungsi Keanggotaan : 

                                                                   (2.23) 

2. Representase Linear Turun  

Representasi linear turun merupakan kebalikan dari representasi linear naik. Garis 

lurus   dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi pada sisi kiri, 

kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang memiliki derajat keanggotaan lebih 

rendah (Kusumadewi, Sri dkk, 2013). 

 

Gambar 2.23. Representasi Linear Turun 

(Sumber : Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

Fungsi keanggotaan : 

                                                     (2.24)                             
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3. Representasi Kurva Segitiga  

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis linear. 

 

Gambar 2.24. Representasi Kurva Segitiga 

(Sumber : Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

Fungsi keanggotaan : 

                                                     (2.25)       

 

       

4.  Representasi Kurva Trapesium  

Kurva trapesium pada dasarnya seperti bentuk segitiga, hanya saja ada beberapa titik 

yang memiliki nilai keanggotaan 1 (Kusumadewi, Sri dkk, 2013). 

 

Gambar 2.25. Representasi Kurva Trapesium 

(Sumber : Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

Fungsi keanggotaan : 
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                                              (2.26)                               

 

5. Representasi Kurva Bentuk Bahu  

Daerah yang terletak di tengah-tengah suatu variabel yang direpresentasikan dalam 

bentuk segitiga, pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun (Kusumadewi, Sri dkk, 

2013). 

 

Gambar 2.26. Representasi Kurva Bentuk Bahu 

(Sumber : Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

 

c. Sistem Inferensi Fuzzy (Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

Dalam membangun sebuah sistem fuzzy dikenal beberapa metode penalaran yaitu 

metode Tsukamoto, metode Mamdani (max – min) dan metode Takagi Sugeno.  

1. Metode Tsukamoto (Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

                  Metode Tsukamoto merupakan perluasan dari penalaran monoton, pada metode 

Tsukamoto, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk If-Then harus direpresentasikan 

dengan suatu himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, 

output hasil penarikan kesimpulan (inference) dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas 

(crisp) berdasarkan α-predikat (fire strength). Hasil akhir diperoleh dengan menggunakan 

rata-rata berbobot (weight average)( Kusumadewi, Sri dkk, 2013). 
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2. Metode Mamdani (Max – Min) (Kusumadewi, Sri dkk, 2013)  

Metode Mamdani sering juga dikenal dengan nama Metode Max-Min. Metode 

ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975 (Kusumadewi, Sri dkk, 2013). 

Dalam mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan :  

Pada proses fuzzifikasi langkah pertama adalah menentukan variable fuzzy dan 

himpunan fuzzy. Kemudian tentukan derajat kesepadanan (degree of match) antara data 

masukan fuzzy dengan himpunan fuzzy yang didefenisikan untuk setiap variabel masukan 

sistem dari setiap aturan fuzzy. Pada metode mamdani, baik variabel Input maupun variabel 

output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy (Kusumadewi, Sri dkk, 2013). 

Aplikasi fungsi implikasi Pada metode mamdani, fungsi implikasi yang digunakan 

adalah Min. Lakukan implikasi fuzzy berdasar pada kuat penyulutan dan himpunan fuzzy 

terdefinisi untuk setiap variabel keluaran di dalam bagian konsekuensi dari setiap aturan. 

Hasil implikasi fuzzy dari setiap aturan ini kemudian digabungkan untuk menghasilkan 

keluaran infrensi fuzzy (Kusumadewi, Sri dkk, 2013).  

3. Metode Sugeno (Kusumadewi, Sri dkk, 2013).  

 Dengan metode Sugeno hampir sama dengan penalaran Mamdani, hanya saja output 

(konsekuen) sistem tidak berupa himpunan fuzzy, melainkan berupa konstanta atau 

persamaan linear. Metode ini diperkenalkan oleh Takagi Sugeno Kang pada tahun 1985, 

sehingga metode ini sering juga dinamakan dengan metode TSK (Kusumadewi, Sri dkk, 

2013). 

2.9.3. Rules  

Rules (Komposisi Aturan), tidak seperti penalaran monoton, apabila sistem terdiri dari 

beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 

metode yang digunakan dalam melakukan inferensi sistem fuzzy, yaitu: max, additive dan 

probabilistik OR (Kusumadewi, Sri dkk, 2013).  

2.9.4. Penegasan (defuzzy) 

Input dari proses defuzzifikasi adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari 

komposisi aturan-aturan fuzzy, sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan 

pada domain himpunan fuzzy tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dalam 

range tertentu, maka harus dapat diambil suatu nilai crisp tertentu sebagai output 

(Kusumadewi, Sri dkk, 2013).  

 Defuzzyfikasi merupakan langkah terakhir dalam proses sistem fuzzy. Hasil dari 

defuzzyfikasi ini merupakan langkah yang diambil oleh sistem kendali fuzzy. Pada proses ini 



II-30 
 

hasil dari inferensi fuzzy diubah kebentuk tegas (crisp). Ada beberapa metode defuzzyfikasi 

antara lain (Kusumadewi, Sri dkk, 2013) : 

a. Metode Centroid (Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

  Metode ini juga disebut dengan Center of Gravity (COG) atau Center of Area 

(COA). Metode centroid merupakan metode yang paling sering digunakan sebagai metode 

defuzzifikasi. Metode ini menghitung titik COG/pusat gravitasi dari himpunan fuzzy yang 

telah diagregasi untuk mendapatkan nilai numerik. Gambar 2.21 Memperlihatkan proses 

defuzzifikasi metode centroid. Bentuk umum metode centroid yaitu : 

       

      (2.27) 

 

               

Gambar 2.24 Metode defuzzifikasi centroid 

Selain rumus diatas, metode centroid juga dapat dinyatakan dengan sebuah 

pendekatan yang didapat dengan menghitung nilai derajat keanggotaan terhadap sebuah titik 

sampel. 

b. Metode Bisector (Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

Pada metode ini, solusi crisp diperoleh dengan cara mengambil nilai pada domain 

fuzzy yang memiliki nilai keanggotaan separo dari jumlah total nilai keanggotaan pada 

daerah fuzzy. Secara umum dituliskan pada persamaan berikut : 

    

    (2.28) 

                                                                          

c. Metode Mean of Maximum (MOM)(Kusumadewi, Sri dkk, 2013) 

Metode ini lebih dikenal dengan sebutan Mean of Maximum (MOM) atau middle of 

maxima. Metode ini sangat mirip dengan metode yang kedua, hanya saja letak nilai hasil 

defuzzifikasi berada pada nilai tengah dari fungsi keanggotaan maximum. Metode ini dapat 

dinyatakan dalam bentuk persamaan aljabar sebagai berikut : 
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                                      (2.29) 

Dimana a dan b diperlihatkan pada gambar 2.24 berikut : 

 

Gambar 2.25 Metode defuzzifikasi Mean max membership 

(Sumber: Kusumadewi, Sri dkk, 2013). 

d.   Metode Largest of Minimum (LOM)  

Jika output himpunan fuzzy memiliki sedikitnya dua subregion convex (daerah hasil 

agregasi yang berbentuk cembung), maka centroid dari subregion cembung dengan luas 

daerah terbesar akan digunakan untuk mendapatkan nilai output defuzzifikasi.  

e. Metode Smallest of Maximum (SOM)  

Metode SOM dilakukan dengan mengambil nilai terkecil dari domain yang 

memiliki nilai keanggotaan maksimum.  

2.10.   Program Matlab (The MathWorks Inc, 2005)  

Matlab merupakan singkatan dari Matrix Laboratory yang berarti bahasa 

pemrograman level tinggi (semakin tinggi level bahasa pemrograman maka semakin 

mudahcara menggunakannya) dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. 

Matlab mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam sebuah 

lingkungan tunggal. Matlab memberikan sistem interaktif yang menggunakan konsep 

aray/matrix sebagai variabel elemennya tanpa membutuhkan pendeklarasian array. 
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            Gambar 2.32. MATLAB R2015a 

 (Sumber: Mathwork, 2015) 

Matlab dikembangkan oleh Mathwork pada tahun 1970. Aplikasi Matlab itu sendiri 

banyak digunakan dalam bidang yang membutuhkan perhitungan matematika yang 

rumit,dimana seluruh operasi perhitungan dalam Matlab berupa operasi matrik. Matlab 

dapat menampilkan hasil perhitungan dalam bentuk plot grafik dan dapat juga 

dirancangmengunakan GUI (Graphical User Interface) yang kita rancang. Pada software 

Matlab terdapat beberapa bagian penting yang digunakan dalam menjalankan program  

yaitu: 

1. Command window digunakan untuk mengetik fungsi yang diinginkan. 

2. Command history berfungsi agar fungsi yang telah digunakan sebelumnya dapat 

digunakan kembali. 

3. Workspace digunakan untuk membuat variabel yang ada dalam Matlab. 

2.10.1.  Simulink Matlab (The MathWorks Inc, 2005) 

 Simulink adalah sebuah kumpulan aplikasi dalam Matlab untuk melakukan 

modeling, simulasi, dan untuk melakukan analisis dinamik pada suatu sistem. Program 

simulink memudahkan user untuk membuat suatu simulasi lebih interaktif. Tiruan sistem 

diharapkan mempunyai perilaku yang sangat mirip dengan sistem fisik. Jika digunakan 

dengan benar, simulasi akan membantu proses analisis dan desain sistem. Simulink dalam 

Matlab juga dapat menunjukan performansi sistem dalam bentuk grafik dua dimensi ataupun 

tiga dimensi. Dalam perancangannya user dibantu oleh blok-blok diagram yang dapat 

dengan mudah diatur sedemikian rupa, sesuai dengan model matematis dari sistem atau plant 

yang dikendalikan. 
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