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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini, perkembangan di dunia industri dan transportasi sangat berkembang 

pesat. Perusahaan-perusahaan besar baik di bidang industri proses maupun transportasi 

telah berbondong-bondong untuk menggunakan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

dalam mendukung proses operasional perusahaan. Teknologi pun digunakan untuk 

membantu pekerjaan selama proses produksi. Berbagai pekerjaan dan proses yang 

dilakukan di industri telah menggunakan berbagai macam teknologi dan alat – alat 

mekanik salah satunya adalah motor induksi [1].  

Motor induksi tiga fasa banyak digunakan dalam berbagai bidang industri dan 

transportasi saat ini. Di bidang industri seperti pada penggerak pompa, pada mobil listrik, 

dan banyak digunakan dalam proses pekerjaan produksi. Motor ini memiliki beberapa 

kelebihan dibandingkan motor jenis yang lain seperti (motor dc), kontruksinya yang sangat 

kokoh (robust), harga dan perawatan yang relatif murah, tahan terhadap goncangan, tidak 

ada kontak antara stator dan rotor kecuali bearing, tenaga yang besar, daya listrik rendah 

dan hampir tidak ada perawatan [1].  

Untuk mengendalikan kecepatan motor induksi tiga fasa secara simulasi, 

dibutuhkan pemodelan matematis motor induksi tiga fasa yang didapat melalui metode 

respon grafik sistem berdasarkan jurnal rujukan yang di tulis oleh Muhammad Ridho 

Utoro, Josaphat Pramudijanto, Perancangan dan Implementasi Kendali Sliding Mode pada 

Pengaturan Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa [2]. Dari ke tujuh metode pemodelan 

matematis yang ada, metode yang digunakan adalah metode harriot dengan nilai integral 

square error (ISE) terkecil. Karena metode dengan nilai ISE terkecil yang paling 

mendekati respon asli sistem motor induksi tiga fasa dan akan digunakan sebagai plant 

dalam simulasi. 

Namun dalam mengendalikan kecepatan motor induksi tiga fasa yang memiliki 

kelemahan seperti tidak mampu mempertahankan kecepatannya dengan konstan bila 

terjadi perubahan kecepatan maupun torsi beban [3]. Maka untuk mendapatkan kecepatan 

yang konstan dan performa sistem yang lebih baik terhadap perubahan beban dibutuhkan 
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sebuah pengendali. Ada berbagai jenis pengendali saat ini yang telah banyak dirancang 

pada penelitian sebelumnya maupun yang telah diimplementasikan di dunia industri. 

kendali yang digunakan adalah gabungan (Hybrid) dari kendali cerdas dan konvensional 

yang telah berkembang saat ini. yaitu kendali fuzzy dan PID. Alasan dari pemilihan kendali 

fuzzy adalah kendali ini kokoh dan mampu mempercepat respon sistem kembali stabil dan 

memiliki persamaan matematis yang sederhana dalam proses rancang kendali. Sedangkan 

kendali PID memungkinkan untuk mendapatkan sebuah pengendali yang tidak mempunyai 

error keadaan tunak serta dapat mereduksi kecenderungan terjadinya osilasi [4]. 

Kendali fuzzy merupakan kendali yang menggunakan prinsip pemikiran manusia 

dalam melakukan analisa pengendalian suatu objek sistem. Kendali ini mempunyai sifat 

tidak tegas dengan menggunakan prinsip rule if – then ketika melakukan penalaran dalam 

pengambilan keputusan oleh pengendali [5]. Kendali PID adalah pengendali tiga metode 

penggabungan dari ketiga mode kendali (proporsional, integral, dan derivatif) [6]. 

 Beberapa penelitian terkait tentang kendali fuzzy dan PID yang telah dilakukan 

seperti Analisis Sistem Kendali Hybrid PID-Fuzzy Pada Sistem Rotary Inverter Pendulum 

Berdasarkan Time Respon [7]. Dan dari hasil simulasi yang telah dilakukan, kendali fuzzy 

dapat menutupi kekurangan pada kendali PID. Kendali Hybrid PID-Fuzzy mampu 

menghasilkan respon dan recovery time yang lebih baik dan tahan terhadap gangguan. 

Pada penelitian lainnya terkait sistem motor induksi tiga fasa dan kendali fuzzy 

yaitu Pengaturan Kecepatan Motor Induksi Sebagai Penggerak Mobil Listrik Dengan 

Kendali Fuzzy Logic Berbasis Direct Torque Control [8]. Hasil simulasi dengan simulink 

menunjukkan bahwa dengan kendali Fuzzy Logic berbasis Direct Torque Control 

memberikan respon yang lebih baik dari kontroler PI. menggunakan kendali Fuzzy Logic 

berbasis Direct Torque Control respon kecepatan motor induksi tiga fasa menjadi lebih 

baik. 

Setelah melihat berbagai penelitian yang telah dilakukan maka penulis ingin 

melakukan penelitian tentang kendali Hybrid Fuzzy-PID, plant yang akan dikendalikan 

adalah motor induksi tiga fasa. Sehingga dari sinilah penulis tertarik mengambil judul “ 

Perancangan Pengendalian Kecepatan Motor Induksi Tiga Fasa dengan Pendekatan 

Model Harriot Menggunakan Pengendali Hybrid Fuzzy-PID”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana menyelesaikan pemodelan matematika sistem motor induksi tiga fasa 

menggunakan metode harriot. 

2. Bagaimana menentukan nilai ISE (Integral Square Error) pada metode harriot 

sehingga digunakan sebagai plant motor induksi tiga fasa. 

3. Bagaimana merancang kendali fuzzy dalam mengendalikan kecepatan motor 

induksi tiga fasa. 

4. Bagaimana respon sistem motor induksi tiga fasa menggunakan pengendali fuzzy. 

5. Bagaimana merancang kendali Hybrid Fuzzy-PID serta menentukan parameter Kp, 

Ki dan Kd. 

6. Bagaimana performansi sistem motor induksi tiga fasa setelah dipasang pengendali 

Hybrid Fuzzy-PID. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah :  

1. Membuktikan bahwa metode harriot adalah metode pendekatan sistem yang paling 

mendekati respon asli sistem motor induksi tiga fasa dengan nilai ISE (Integral 

Square Error) terkecil. 

2. Menutupi kelemahan kendali fuzzy dalam mengendalikan kecepatan motor induksi 

tiga fasa dengan menambahkan kendali PID. 

3. Membuktikan bahwa performansi kecepatan motor induksi tiga fasa lebih baik 

setelah dipasang pengendali Hybrid Fuzzy-PID. dan menganalisa respon sistem 

yang dihasilkan berupa time respons.  

 

1.4 Batasan Masalah 

Dengan berbagai permasalahan yang harus diselesaikan dalam penelitian ini maka 

batasan – batasan masalahnya sebagai berikut : 

1. Sistem yang akan dikendalikan adalah motor induksi tiga fasa. 

2. Yang akan dikendalikan adalah kecepatan motor induksi tiga fasa. 

3. Pemodelan plant motor induksi tiga fasa menggunakan metode respon grafik sistem 

yaitu metode harriot. 

4. Pengendali yang digunakan adalah kendali fuzzy dan hybrid Fuzzy-PID. 
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5. Sistem Inferensi fuzzy menggunakan metode Mamdani. 

6. Menggunakan software MATLAB R2013a dalam melakukan simulasi. 

7. Menganalisa time response pada respon kecepatan motor induksi tiga fasa 

menggunakan kendali fuzzy dan Hybrid Fuzzy-PID tanpa gangguan dan setelah 

dipasang gangguan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran bagaimana cara mendesain pengendali fuzzy dan Hybrid 

Fuzzy-PID. 

2. Memberikan referensi dalam pemilihan pengendali yang terbaik dalam 

mengendalikan kecepatan motor induksi tiga fasa. 

3. Sebagai acuan referensi dan gambaran agar bisa di terapkan di pengendalian yang 

ada dunia industri yang sesungguhnya.  


