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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian dengan metode kualitatif, yaitu penelitian 

akan menjelaskan tentang sistem dari motor induksi tiga fasa yang menggunakan kendali 

Linear Quadratic Regulator (LQR) - Logika Fuzzy untuk mengendalikan Motor induksi tiga 

fasa, agar kecepatan putarannya tetap stabil dengan respon waktu yang cepat serta mudah 

dalam perancangan pengendali ketika diberi variasi 0V (tanpa beban), 120V (minimal) dan 

220V (maksimal). Sistem ini akan disimulasikan menggunakan software MATLAB R2015a. 

3.2. Alur Penelitian 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Pengumpulan data :  

1. Penentuan t20 dan t60 dari 

grafik sistem 

2. Metode Smith (sistem) 

  

 

 

 

Mulai 

Studi Literatur: 

Motor induksi tiga fasa, 

LQR, Logika Fuzzy 

Identifikasi Masalah: 

Lama dalam menala parameter 

kendali plant motor induksi tiga fasa 

tiap kondisi beban. 

A 
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Gambar 3.1. Diagram Alur Penelitian 

 

3.3. Tahapan Penelitian 

Agar tercapai tujuan yang diharapkan, maka tahapan yang akan dilakukan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

Pemodelan sistem : 

1. Pendekatan metode smith terhadap 

real plant 

2. Bentuk state space dari sistem 

motor induksi tiga fasa  

A 

Skenario penelitian: 

1. Merancang LQR 

2. Menggabungkan kendali LQR 

dengan Logika Fuzzy 

Simulasi dan 

verifikasi standar 

terpenuhi? 

Selesai 

Analisa hasil simulasi untuk 

beberapa skenario 

Kesimpulan dan saran 
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1. Identifikasi masalah 

Masalah yang diidentifikasi pada penelitian tugas akhir ini adalah kelemahan dalam 

menala parameter kendali pada pengendali LQR – PID. Dikarenakan parameter 

kendali yang selalu berubah-ubah saat kondisi beban yang berbeda. Hal ini dapat 

menurunkan peformansi sistem.  

2. Studi literatur 

Studi literatur dalam penelitian ini berasal dari buku, skripsi, jurnal tugas akhir serta 

jurnal ilmiah nasional dan internasional. Adapun studi literatur yang dijadikan bahan 

penelitian yaitu tentang motor induksi tiga fasa termasuk didalamnya mengenai 

kelebihan dan kekurangan motor induksi tiga fasa, pemodelan matematis motor 

induksi tiga fasa dengan metode smith pada beban 0V,120V dan 220V, metode 

respon sistem dengan pendekatan smith, identifikasi sistem dan analisa respon sistem 

secara open loop disertai pengendali (LQR) dan pengendali LQR-Fuzzy).  

3. Pengumpulan data 

Penelitian ini membutuhkan data untuk mendapatkan model matematis dari sistem 

motor induksi tiga fasa dengan menentukan nilai K, data titik t20, t60 dari real plant 

, menentukan nilai  ζ dan Ꚍ, menentukan nilai ꚌSM1 dan ꚌSM2, terakhir mendapatkan 

nilai GSM(S) yang merupakan tranfer function metode smith.  

4. Pemodelan sistem 

Memodelkan sistem motor induksi tiga fasa dengan pendekatan metode smith pada 

tiga kondisi beban. Memodelkan open loop dari bentuk transfer function ke bentuk 

state space  dan mendapatkan matriks A, B dan C   

5. Simulasi dan verifikasi  

Model matematis dengan pendekatan metode smith sesuai dengan rujukan dari 

penelitian afif alhamdi, setelah itu pemodelan di simulasikan dengan fungsi 

MATLAB. Simulasi delakukan dengan set point sebesar 1000 RPM dengan 

pengendali. Setelah dikendalikan diuji dengan gangguan sinyal kendali. Jika Hasil 

tidak sesuai dengan tujuan maka pemodelan  dikaji ulang hingga mendapatkan hasil 

yang sesuai.   

6. Skenario Penelitian 
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Desain pengendali dimulai dengan merancang pengendali LQR kemudian merancang  

kendali kogika Fuzzy. Kemudian penambahan pengendali logika fuzzy terhadap 

pengendali LQR. 

7. Analisa hasil simulasi 

Seletah disimulasikan open loop sistem dan sistem dikendalikan oleh LQR, LQR-

Fuzzy, yang sesuai dengan tujuan maka dilakukan analisa peformansi sistem dengan 

menganalisa respon sistem dari rise time(tr), settling time(ts), delay time(td), 

maximum overshoot(mp) dan error steady state(ess)  dari sistem motor induksi tiga 

fasa pada beban pengereman dengan 0V, 120V dan 220V.  

8. Kesimpulan 

Setelah semua tahapan penelitian sudah dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan 

bahwa penelitian telah selesai dikerjakan. 

9. Selesai  

Penelitian selesai dan dilanjutkan dengan penulisan laporan hasil penelitian. 

 

3.4. Pengumpulan data 

Untuk mendapatkan data model matematis sistem motor induksi tiga fasa maka 

dilakukan pendekatan orde dua dengan metode smith. Dibutuhkan juga data pendukung 

untuk mendapatkan model matematis berupa transfer function seperti menentukan nilai ζ 

dan Ꚍ dengan bantuan kurva smith 1 dan kurva smith 2. Nilai tersebut menjadi variable untuk 

mendapatkan model matematis sesuai dengan persamaan (2.4). Sebelum ke persamaan 

smith, terlebih dahulu menentukan nilai ꚌSM1 dan ꚌSM2. Proses pencarian model matematis 

ini dilakukan  dengan cara trial and error. 

 3.5. Pemodelan matematis motor induksi tiga fasa 

  Berdasarkan penelitian pada motor induksi yang dilakukan Muhammad Faisal, AfIf 

Alhamdi(2014). Motor induksi diuji secara open loop dan kemudian hasil dari respon plant 

yang terbaca oleh  rotary encoder ditampilkan pada komputer melalui proses akuisisi data 

dengan PLC Mitsubishi dengan diberikan sinyal step berupa setpoint sebesar 1000 RPM dan 

kemudian diberikan beban pengereman berupa tegangan sebesar 220V. Dari penelitian yang 

dilakukan maka didapatkan hasil respon seperti gambar (3.2) berikut: 
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Gambar 3.2. hasil sinyal secara real dari motor Induksi Tiga Fasa 

(Sumber: Alhamdi, 2014) 

Dari data respon kecepatan motor induksi tiga fasa yang sudah ada maka dilakukan 

identifikasi respon dengan menggunakan metode smith berdasarkan buku dari Seborg dkk, 

(1989) dengan judul “Process Dynamics and Control “. Di metode smith ini, persamaan 

matematis sistem dapat dilihat dari penurunan rumus smith dari persamaan (2.4)-(2.7). 

Dalam mencari pemodelan matematis motor induksi tiga fasa dengan  pendekatan metode 

smith adalah nilai respon waktu dari sistem pada t20 dan t60 yang mana nilai t20 adalah 

waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 20% dari nilai setpoint, sedangkan nilai t60 

adalah waktu yang dibutuhkan sistem untuk mencapai 60% dari nilai setpoint.   

  Untuk mencari nilai t20 dan nilai t60 maka dilakukan identifikasi eksperimental pada 

grafik berikut : 

 

 Gambar 3.3. Step respon motor induksi tiga fasa pada saat t20 dan t60 

  Dari grafik di atas maka dilakukan trial and error untuk menentukan nilai t20 dan 

t60, Untuk rentang waktu nilai t20 dari rentang 1-2 detik dan nilai t60 dari rentang 3-5 detik. 
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Nilai trial and error ditunjukkan pada tabel (3.1) yang dicari menggunakan bantuan 

Microsoft Excel 2007 dengan memasukkan rumus smith dari persamaan (2.4) - (2.7). Nilai 

t20 dan t60 akan didapatkan setelah melakukan percobaan trial and error pada tabel 

Microsoft Excel berikut: 

 Tabel 3.1. Trial and error untuk menentukan transfer function dari sistem motor 

induksi tiga fasa 

NO t20 t60 Ʈ ζ ƮSM1 ƮSM2 GSM (S)
1 1-2 detik 3-5 detik 1.745 1.35 3.938 0.773 K/3S2+4.7S+1

2 1-2 detik 3-5 detik 1.763 1.25 3.526 0.882 K/3.1S2+4.4S+1

3 1-2 detik 3-5 detik 1.79 1.2 3.335 0.961 K/3.2S2+4.3S+1

4 1-2 detik 3-5 detik 1.8 1.17 3.199 1.012 K/3.24S2+4.2S+1

5 1-2 detik 3-5 detik 1.82 1.1 2.836 1.168 K/3.31S2+4S+1

6 1-2 detik 3-5 detik 1.81 1.12 2.94 1.114 K/3.275S2+4.05S+1

7 1-2 detik 3-5 detik 1.813 1.19 3.327 0.988 K/3.28S2+4.31S+1

8 1-2 detik 3-5 detik 1.815 1.15 3.118 1.057 K/3.29S2+4.18S+1

9 1-2 detik 3-5 detik 1.817 1.145 3.093 1.067 K/3.3S2+4.16S+1

10 1-2 detik 3-5 detik 1.815 1.144 3.084 1.068 K/ 3.3S2+4.15S+1
 

Dari percobaan trial and error dengan menggunakan Microsoft Excel 2007, maka 

didapatkanlah nilai t20 dan t60 yang paling sesuai yaitu t20 adalah 1.5 detik dan t60 adalah 

3.7 detik dengan pembuktian sebagai berikut: 

Dengan nilai t20 adalah 1.5 dan t60 adalah 3.7 maka didapatlah nilai y axis pada grafik 

smith-2 yaitu : 

405.0
7.3

5.1

60

20 
t

t
         (3.1)                

 = nilai y axis 0.405{didapat dari kurva smith-2 pada gambar (2.17)} 

144.1           (3.2)  

Nilai 
𝑡60

τ
 {didapatkan dari kurva smith- 1 gambar (2.16)} saat 

𝑡20

𝑡60
 bernilai 0.405 yaitu 2.039 
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2.039
τ

t60
                               (3.3) 

1.815
2.039

3.7
τ   

Didapatkanlah nilai  sebesar 1.144 dan nilai τ sebesar 1.815 sehingga dapat disubsitusikan 

dalam persamaan (2.8) dan (2.9). berikut perhitungan 
SM1 
τ dan 

SM2 
τ . 

084.312144.1(1.144  1.144 x 1.815
 SM1

τ                               (3.4) 

068.112144.1(1.815  1.144 x 1.815
 SM2

τ                               (3.5) 

     

Nilai K didapat dengan menggunakan persamaan (2.7) lalu subsitusikan nilai keluaran 

respon sistem yaitu sebesar 975 RPM dengan set point 1000 RPM 

975.0
1000

975
 K                              (3.6)         

Subsitusikan nilai 𝜏𝑆𝑀1, 𝜏𝑆𝑀2 dan nilai K kedalam persamaan (2.6) 

)1068.1)(1084.3(

975.0




ss
GSM

  

)115.423.3(

975.0
)(




ss
sGSM                 (3.7) 

3.6. Validasi model matematis 

 Untuk memvalidasi model matematis maka dilakukan perbandingan persamaan 

matematis motor induksi tiga fasa dengan beban 220V yang ada pada jurnal rujukan yaitu 

jurnal ISSN 2014 penelitian oleh AfIf Alhamdi dengan persamaan (3.8) yang telah 

didapatkan. Persamaan matematis untuk motor induksi tiga fasa dengan beban pengereman 

pada beban 220V dari rujukan dan perhitungan peneliti adalah sama yaitu : 

 
)115.423.3(

975.0
)(




ss
sGSM          (3.8) 
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  Setelah mendapatkan model matematis motor induksi tiga fasa langkah selanjutnya 

yang harus dilakukan yaitu melakukan simulasi menggunakan Matlab R2015a, adapun 

blok simulink yang digunakan seperti pada gambar (3.4) dengan parameter yang telah 

didapatkan dari identifikasi respon motor induksi tiga fasa. 

 

Gambar 3.4. blok simulink motor induksi 3 fasa beban 220V 

  Maka didapatkanlah grafik pemodelan motor induksi tiga fasa dengan tegangan 

220V dengan menggunakan metode smith seperti pada gambar (3.5)      

 

Gambar 3.5. Hasil simulasi MATLAB motor induksi tiga fasa beban 220 V dengan 

metode smith 

 Sedangkan grafik pemodelan motor induksi tiga fasa dengan beban 220V dengan 

menggunakan metode smith yang telah didapat dari studi literatur hasil rujukan adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 3.6. Hasil simulasi dengan metode smith 

(Sumber: Alhamdi,2014) 

 Dari langkah dalam menentukan plant dengan kondisi 220V diatas, maka di dapat 

model matematis dengan kondisi plant 0V dan 120V berdasarkan model matematis dari 

jurnal Alhamdi Afif. 

Tabel 3.2. Model matematis motor induksi tiga fasa untuk tiga kondisi 

Plant. 

Kondisi Plant Model Matematis 

 0 Volt/Tanpa Beban 

1)3.91s2(2.446s

1.0027


 

120V(minimal) 

2

0.989

(3.177s 3.91s 1) 
 

220V(maksimal) 

1)4.15s2(3.3s

0.975


 

(Sumber : Alhamdi Afif, 2014) 

 

3.7. Skenario penelitian  

3.7.1. Perancangan kendali optimal Linear Quadratic Regulator (LQR) 

  Dalam merancang kendali optimal Linear Quadratic Regulator(LQR), dibutuhkan 

suatu fungsi alih yang terdapat pada persamaan yang ada dalam tabel 3.2. Persamaan tersebut 
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terbagi atas tiga kondisi beban yang berbeda yaitu beban 0V/tanpa beban, beban 

120V/minimal dan beban 220V/maksimal.  

 Sesuai standar operational prosedur (SOP) dalam merancang kendali LQR pada hal. 

II-18, maka langkah awal yang perlu dicari adalah mengubah bentuk Transfer Function  

menjadi bentuk State Space dan dapatkan matriks A, B dan C  dari Plant tersebut : 

 

a. Beban 0 Volt 

  Transfer Function : 
1.0027

22.45 3.91 1s s 
 

Untuk mendapatkan pemodelan matematis dengan bentuk persamaan state dapat 

dilakukan langka – langkah berikut : 

  Mendapatkan bentuk persamaan differensial berdasarkan matematika : 

  
21.0027 ( ) 2.45 ( ) 3.91 ( ) ( )U s s Y s sY s Y s    

  

2

2
1.0027 2.45 3.9

d y dy
u y

dt dt
    

  1.0027 2.45 3.9u y y y    

  
3.9 1.0027

2.45

y y u
y

  
  

   1.592 0.408 0.409y y y u    

  Mendefinisikan state yang diperoleh : 

1 2x y x x y     

2 2 1.592 0.408 0.409x y x y y y u                    

2 2 11.592 0.4 0.41x y x x u      

      Menjabarkan state yang diperoleh : 

1 2x x  

2 2 11.592 0.4 0.41x y x x u      

y Cx  
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       Membentuk Matriks    x Ax Bu  dan y Cx : 

   








2

1

x

x




 1

2

0 1 0

0.4 1.592 1

x
u

x

    
    

     
 

      1

2

0.41 0]
x

y
x

 
  

 
 

   Didapat solusi persamaan keadaan matriks x Ax Bu  : 

   








2

1

x

x




 

0 1 01

0.4 1.592 0.41
2

x
u

x

    
    

       

           (3.9) 

       Dengan persamaan keluaran y Cx : 

    1

2

1 0]
x

y
x

 
  

 
                                                                                            (3.10)  

Jadi dari persamaan keadaan (3.7) dan persamaan keluaran (3.8), dapat ditentukan 

matriks State Space A, B dan C seperti berikut : 

Matrik A (Matrik state space)                       = 
0 1

0.4 1.592

 
   

     (3.11) 

Matrik B (Matrik Input)                               = 
0

0.41

 
 
 

      (3.12) 

 Matrik C (Matrik Output)                                  =  1 0       (3.13) 

b. Beban 120V 

  Tranfer Function : 
2

0.989

3.177 3.916 1s s 
 

Untuk mendapatkan pemodelan matematis dengan bentuk persamaan state dapat 

dilakukan langka – langkah berikut : 

  Mendapatkan bentuk persamaan differensial berdasarkan matematika : 

  
20.989 ( ) 3.177 ( ) 3.916 ( ) ( )U s s Y s sY s Y s    
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2

2
0.989 3.177 3.916

d y dy
u y

dt dt
    

  0.989 3.177 3.916u y y y    

  0.989 3.177 3.916u y y y    

  3.177 3.916 0.989y y y u     

                 �̈� =  
−3.916�̇� − 𝑦 + 0.989𝑢

 3.177�̈�
 

                 �̈� =  −1.233�̇� − 0.315𝑦 + 0.311𝑢 

   Mendefinisikan state yang diperoleh : 

 
1 2x y x x y     

 
2 2 1.233 0.315 0.311x y x y y y u                    

 2 2 11.233 0.315 0.311x y x x u      

       Menjabarkan state yang diperoleh : 

 1 2x x  

 2 2 11.592 0.4 0.41x y x x u      

  y Cx  

        Membentuk Matriks    x Ax Bu  dan y Cx  

    








2

1

x

x




 1

2

0 1 0

0.315 1.233 0.311

x
u

x

    
    

     
 

         1

2

1 0
x

y
x

 
  

 
 

    Didapat solusi persamaan keadaan matriks x Ax Bu  : 

    








2

1

x

x




 1

2

0 1 0

0.315 1.233 0.311

x
u

x

    
    

     
        (3.15) 

  Dengan persamaan keluaran y Cx : 

       1

2

1 0
x

y
x

 
  

 
                                                                                                    (3.16) 
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Jadi dari persamaan keadaan (3.15) dan persamaan keluaran (3.16), dapat ditentukan 

matriks State Space A, B dan C  seperti berikut : 

Matrik A ( Matrik State Space)         = 
0 1

0.315 1.233

 
 
  

      (3.17) 

Matrik B ( Matrik Input )             = 
0

0.311

 
 
 

       (3.18) 

Matrik C ( Matrik Output )              =  1 0         (3.19)             

c. Beban 220V  

  Transfer Function : 
2

0.975

3.3 4.15 1s s 
 

Untuk mendapatkan pemodelan matematis dengan bentuk persamaan state dapat 

dilakukan langka – langkah berikut : 

      Mendapatkan bentuk persamaan differensial berdasarkan matematika : 

  
20.975 ( ) 3.3 ( ) 4.15 ( ) ( )U s s Y s sY s Y s    

  

2

2
0.975 3.3 4.15

d y dy
u Y

dt dt
    

  0.975 3.3 4.15u y y y    

   3.3 4.15 0.975y y y u     

   
4.15 0.975

3.3

y y u
y

  
  

          1.2576 0.3 0.295y y y u     

        Mendefinisikan state yang diperoleh : 

  
1 2x y x x y     

  
2 2 1.257 0.3 0.295x y x y y y u                    

   
2 2 11.257 0.315 0.295x y x x u      

         Menjabarkan state yang diperoleh : 
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1 2x x  

    
2 2 11.233 0.315 0.41x y x x u      

    y Cx  

          Membentuk Matriks    x Ax Bu  dan y Cx  

       








2

1

x

x




 1

2

0 1 0

0.3 1.2576 0.295

x
u

x

    
    

     
 

            1

2

1 0
x

y
x

 
  

 
 

       Didapat solusi persamaan keadaan matriks    x Ax Bu  : 

            








2

1

x

x




 1

2

0 1 0

0.3 1.2576 0.295

x
u

x

    
    

     
        (3.21)                       

           Dengan persamaan keluaran Matriks y Cx  : 

           1

2

1 0
x

y
x

 
  

 
                                                                                               (3.22) 

Jadi dari persamaan keadaan (3.21) dan persamaan keluaran (3.22), dapat 

ditentukan matriks State Space A, B, C dan D seperti berikut : 

     Matrik A ( Matrik State Space)        A = 
0 1

0.3 1.2576

 
 
  

      (3.23)       

       Matrik B ( Matrik Input )                  B = 
0

0.295

 
 
 

         (3.24)                       

     Matrik C ( Matrik Output )       C =  1 0            (3.25)                  

           

 

Gambar 3.7. sistem close loop optimal dengan kendali state feedback 

(Sumber:  Lewis dkk, 1995) 
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Sistem close loop optimal dengan kendali state feedback ini dapat digunakan sebagai  

diagram blok dari parameter dinamika plant motor induksi tiga fasa. Bentuk blok diagram 

sistem kendali optimal secara umum diperlihatkan pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.8  Skema kendali Linear Quadratic Regulator (LQR)  

Dapat dilihat pada gambar 3.8 ini  step berupa kecepatan motor sebesar 1000 RPM. 

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah mencari umpan balik optimal K, yang akan 

meminimumkan indeks perfomansi sistem sesuai dengan persamaan (2.18). Dengan 

menggunakan Software MATLAB nilai konstanta umpan balik K yang diinginkan akan 

didapatkan. ketikan program pada M-file Matlab seperti beriku: 

),,,(],,[ NRQsyslqreSK             (3.26) 

Dimana, penentuan matriks pembobot Q dan R berpedoman pada:  

1. Semakin besar nilai matriks Q, maka akan memperbesar nilai elemen matriks gain kendali 

dan mempercepat sistem mencapai Steady State. 

2. Semakin besar nilai matriks R, maka akan memperkecil nilai elemen matriks gain kendali 

dan memperlambat sistem mencapai Steady State. 

Setelah program dijalankan, maka akan diperoleh hukum umpan balik sinyal kendali LQR 

pada persamaan (2.14). 

Dalam mengatasi perubahan setpoint, dibutuhkan perancangan sistem dengan Non 

zero setpoint/Tracking. Adapun rumus perancangan L tracking  sebagai berikut : 

         (3.27) 

Hasil ketikan dari persamaan yang akan dilakukan dengan perhitungan kendali 

optimal Linear Qudratic Regulator (LQR) pada Software Matlab pada windows M-file 

hingga mendapatkan matriks Q dan R yang optimal yaitu dapat dilihat pada gambar (3.9) di 

bawah ini. 

1 1[ ( ) ]L C BK A B  
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Gambar 3.9. Tampilan sistem motor induksi tiga fasa menggunakan kendali optimal Linear 

Quadratic Regulator (LQR) pada M-file 

  Dilihat dari literatur yang ada maka desain pengendali LQR dapat dirancang pada 

matlab. Dapat dilihat seperti gambar (3.10). 

 

Gambar 3.10. Desain pengendali LQR 

Dari skema yang di rancang maka didapatlah hasil simulasi dari pengendali LQR untuk 

beban 220V. 
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      Gambar 3.11. Hasil Simulasi Motor  induksi tiga fasa dengan pengendali LQR pada 

beban 220V 

3.7.2. Perancangan Kendali Logika Fuzzy 

Desain kendali logika fuzzy pada penelitian ini menggunakan metode Mamdani 

dengan 9 rules. Adapun tahapan dalam mendesain suatu kendali fuzzy sebagai berikut : 

1. Fuzzyfikasi 

   Pada desain kendali dalam tugas akhir ini yang menjadi masukan dari kendali 

logika fuzzy ini adalah error dan delta error. Nilai error  pada penelitian ini didapat dari  

setpoint dikurangi dengan nilai output dari plant motor tiga fasa yang sudah dikendalikan 

LQR. Berikut persamaan untuk mencari error dan delta error : 

Error      = SP – PV           (3.28) 

 Ket : SP (SetPoint)     = Masukan nilai yang diinginkan  

         PV (Present Value) = Nilai aktual / nilai respon steady state saat ini 

   Delta error  = Error(n) – Error(n-1)                           (3.28) 

 Ket: Error (n)   = error saat ini 

              Error (n-1)   = error sebelumnya 

 Error dalam penelitian ini adalah selisih antara kecepatan kecepatan motor induksi 

tiga fasa yang diinginkan (setpoint) dengan kecepatan dari motor induksi tiga fasa yang 

sudah dikendalikan oleh pengendali LQR yang memiliki kekurangan dalam waktu 

pencapaian setpoint. Delta error merupakan selisih error sekarang dengan error 
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sebelumnya. Pada tahap ini error dan delta error dipetakan kedalam fungsi keaggotaan 

himpunan fuzzy. Dan menghasilkan himpunan fuzzy dengan fungsi keanggotaan bentuk 

kurva trapesium (trapezium) dan segitiga(triangle). Himpunan fuzzy terdiri dari dua variable 

masukan (Input) dan satu variable keluaran. (Output) dari kendali logika fuzzy merupakan 

aksi dari kendali masukan U yang merupakan perubahan Sinyal kendali. Langkah 

selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menentukan fungsi keanggotaan (membership 

function).   

a. Fungsi keanggotaan Input dan Output 

 Setpoint dari kecepatan yang diinginkan motor induksi tiga fasa harus sebesar 1000 

RPM. Untuk menentukan variable input berupa error maka dapat ditentukan dengan kondisi 

error bernilai negatif jika kecepatan motor induksi tiga fasa melewati setpoint dan bernilai 

positif jika kecepatan motor induksi tiga fasa kurang dari setpoint . Range (jangkauan) dari 

fungsi keanggotaan error sebesar -1000 RPM sampai 1000 RPM. Nilai linguistik dari fungsi 

keanggotaan didefinisikan dengan huruf N(Negative), Z(Zero) dan P(Positive). Dapat dilihat 

pada gambar 3.12 dan gambar 3.13 . 

                   

Gambar 3.12 Fungsi keanggotaan input Error 

 Untuk Range (jangkauan) dari fungsi keanggotaan deltaerror juga sebesar -1000 

RPM sampai 1000 RPM. Dan nilai linguistik dari fungsi keanggotaan didefinisikan dengan 

huruf N(Negative), Z(Zero) dan P(Positive). 
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Gambar 3.13 Fungsi keanggotaan input DeltaError 

  Pemilihan  range(jangkauan) dari fungsi keanggotaan keluaran sebesar -10 

sampai 10. Nilai linguistik dari fungsi keanggotaan didefinisikan dengan 

BK(Berkurang), T(Tetap) dan BT(Bertambah). Fungsi keanggotaan output seperti 

gambar 3.14   

 

Gambar 3.14 Fungsi keanggotaan Output  

 

2. Basis aturan (Rulebase) logika fuzzy 

 Perancangan rulebase diperlukan bagi kendali logika fuzzy agar dapat bekerja 

terhadap plant. Berdasarkan fungsi keanggotaan variable input error dan delta error serta 

keluaran berupa tegangan(Volt), maka didapatkanlah 9 rulebase yang akan disusun 

berdasarkan table Mark Vicar Whelan. Basis aturan Mark Vicar Whelan ditunjukkan pada 

Tabel 3.2. 
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     Table 3.3. Rule base pengendali Fuzzy 

       E 

∆E 

 

N 

 

Z 

 

P 

N BK BK T 

Z BK T BT 

P T BT BT 

       

  Dari rulebase seperti pada Tabel 3.2 maka dapat disusun rules sebagai berikut : 

1. If (Error is N) and (DeltaError is N) then (Sinyal Kendali is BK)  

2. If (Error is N) and (DeltaError is Z) then (Sinyal Kendali is BK)  

3. If (Error is N) and (DeltaError is P) then (Sinyal Kendali is T)  

4. If (Error is Z) and (DeltaError is N) then (Sinyal Kendali is BK)  

5. If (Error is Z) and (DeltaError is Z) then (Sinyal Kendali is T)  

6. If (Error is Z) and (DeltaError is P) then (Sinyal Kendali is BT)  

7. If (Error is P) and (DeltaError is N) then (Sinyal Kendali is T)  

8. If (Error is P) and (DeltaError is Z) then (Sinyal Kendali is BT)  

9. If (Error is P) and (DeltaError is P) then (Sinyal Kendali is BT)  

  Perancangan kendali logika fuzzy pada tugas akhir ini menggunakan metode fuzzy 

mamdani atau sering dikenal dengan nama metode max – min. Proses defuzzifikasi 

pengendali  ini menggunakan metode centroid. Tahapan perancangan kendali logika fuzzy 

akan di implementasikan kedalam blok Simulink  fuzzy logic controller pada sistem motor 

induksi tiga fasa pada gambar 3.15. berikut :  

 

Gambar 3.15. Diagram Blok Simulink Sistem Motor Induksi Tiga Fasa dengan 

Pengendali Fuzzy 
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Gambar 3.16. Tampilan surface kendali logika fuzzy 

 

3.7.3. Perancangan Kendali Optimal LQR-Fuzzy 

  Setelah mempelajari desain pengendali LQR dan desain pengendali Fuzzy maka 

peneliti membuat desain pengendali gabungan yaitu kendali optimal LQR-Fuzzy. Yang mana 

pengendali Fuzzy mengamati sinyal output dari pengendali LQR berupa perubahan 

kecepatan motor yang nantinya di manipulasi berupa variable sinyal kendali. Maka 

didapatlah skema desain seperti gambar dibawah ini: 

 

Gambar 3.17. Simulink pengendali gabungan LQR-Fuzzy 

Adapun program yang dimasukkan pada M-file adalah seperti ditunjukkan pada gambar 

(3.18). 
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Gambar 3.18. Program pengendali LQR-Fuzzy  dari persamaan motor induksi tiga 

fasa beban 220V pada M-file 

 

Gambar 3.19. Diagram blok kendali LQR-Fuzzy saat terjadi perubahan setpoint 
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Gambar 3.20. Diagram blok kendali LQR-Fuzzy saat diberi gangguan sinyal 

kendali 

3.8. Analisa data 

 Pengujian sistem dilakukan secara simulasi. Setelah simulasi dilakukan maka  akan 

di analisa apakah sesuai dengan tujuan penelitian yaitu mendapatkan performansi yang 

optimal dari pergerakan kecepatan motor induksi tiga fasa dengan beban 220V setelah 

dipasang pengendali optimal LQR-Fuzzy, selanjutnya dilakukan analisa respon waktu 

dengan parameter rise time, settling time, dan error steady state untuk mengetahui seberapa 

cepat sistem mencapai set point.  

Adapun penentuan parameter untuk analisa respon sistem adalah sebagai berikut: 

1. Waktu penetapan atau Settling Time (ts) adalah waktu yang diperlukan kurva respon 

untuk mencapai dan menetap dalam daerah disekitar harga akhir yang ukurannya 

ditentukan dengan persentase mutlak dari harga akhir (5% atau 2%) 

2. Waktu  naik  atau  Rise  Time  (tr)  adalah  ukuran  waktu  yang menyatakan  bahwa  

respon  sistem  telah  naik  dari  5%  ke 95%  atau  10% ke  90%  dari  nilai  respon  

pada  keadaan tunak  (Steady  State).  

3. Maximum Overshoot yaitu 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 
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% Maximum Overshoot = %100*
)(

)()(





c

ctc p
      (3.29)

 

4.

 

Kesalahan Tunak  Error Steady State(ESS) Yaitu kesalahan yang merupakan selisih 

antara keluaran yang sebenarnya dengan keluaran yang diinginkan.
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