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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil pengujian simulasi dan analisis pada pengendali Hybrid Fuzzy-

PID dalam pengendalian kecepatan pada sistem motor induksi tiga fasa, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa :  

1. Kendali konvensional PID dapat menutupi kekurangan kendali cerdas fuzzy dengan 

cara melakukan penggabungan kendali fuzzy dan PID menjadi pengendali Hybrid 

Fuzzy-PID.  

2. Kendali Hybrid Fuzzy-PID mampu menghasilkan respon sistem yang lebih baik 

dibandingkan pengendali fuzzy dan tahan terhadap gangguan. 

3. Hasil dari pengujian sistem dengan pengendali Hybrid Fuzzy-PID berupa respon 

grafik, pengujian sistem dengan memberikan setpoint nilai kecepatan sebesar 1000 

Rpm dan hasil di analisa berupa time respons.  

4. Kendali Hybrid Fuzzy-PID dapat menjaga kecepatan motor induksi tiga fasa tetap 

stabil 1000 Rpm secara analisa teori dengan waktu penetapan (settling time) sebesar 

4,1355 detik, waktu naik (rise time) sebesar 1,8113 detik, waktu tunda (delay time) 

sebesar 2,0512 detik dan error steady state sebesar 0,0013 Rpm atau 0,00013% 

dengan menghasilkan overshoot dan osilasi sistem.  

5. Kendali Hybrid Fuzzy-PID dapat menjaga kecepatan motor induksi tiga fasa tetap 

stabil 1000 Rpm secara visual matlab dengan waktu penetapan (settling time) sebesar 

3,78 detik, waktu naik (rise time) sebesar 1,63 detik, waktu tunda (delay time) sebesar 

1,89 detik dan error steady state sebesar 0,0013 Rpm atau 0,00013% dengan 

menghasilkan overshoot dan osilasi sistem. 

6. Selanjutnya hasil pengujian sistem dengan diberikan gangguan pada detik ke 15 

sampai detik ke 17. Perubahan kecepatan dari pemberian gangguan naik sebesar 66 

Rpm atau 6,6% pada detik ke 17. dan kembali stabil pada detik ke 18,83 dengan 

osilasi pada sistem. Ini membuktikan pengendali Hybrid Fuzzy-PID lebih baik dari 

pengendali fuzzy baik secara analisa time respons maupun maupun secara analisa 

gangguan. 
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5.2 Saran 

 Dari hasil penelitian simulasi yang telah dilakukan. Untuk pengembangan penelitian 

berikutnya, dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan pemodelan matematika sistem 

yang berbeda. Yaitu selain menggunakan pendekatan respon asli grafik sistem motor induksi 

tiga fasa. 

Penelitian selanjutnya juga bisa dengan menambahkan beban pada sistem, 

penambahan jumlah rule pada perancangan kendali fuzzy serta mengkombinasikan 

pengendali fuzzy dengan kendali yang lain untuk mendapat performa sistem yang lebih baik 

seperti Gain Scheduling, Sliding Mode Control, LQR, LQG, Jaringan saraf tiruan ataupun 

algoritma genetika. 


