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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terkait 

Berbagai penelitian yang telah dilakukan, seperti pada perancangan dan 

implementasi pengaturan kecepatan motor induksi tiga fasa pada mesin sentrifugal 

menggunakan metode sliding mode control (SMC) [9]. Pada penelitian ini dijelaskan 

tentang pengendalian sebuah mesin sentrifugal yang menggunakan mesin induksi tiga fasa 

di industri pabrik gula. Pada proses pengolahannya mesin mengalami perubahan beban 

oleh karena itu siklus kecepatannya mengalami proses charging, spinning dan discharging. 

Dari hasil analisa sliding surface diketahui bahwa semakin bertambahnya beban maka 

hitting time semakin lama. Hasil implementasi kontroler SMC yang digunakan terjadi 

error ± 6,6% pada kecepatan 300 rpm sedangkan pada kecepatan 800 rpm dan 200 rpm 

terjadi error ± 2,5%. Selain itu dalam tugas akhir ini kontroler SMC juga mampu 

memperbaiki spesifikasi respon agar lebih baik. 

Pengembangan PI controller sebagai kendali respon cepat pada motor induksi tiga 

fasa berbasis indirect field oriented control (IFOC) [10]. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa Penggunaan kendali PI dapat membantu respon output menjadi lebih 

baik dengan waktu respon yang sangat singkat (<0,1s) untuk mencapai nilai referensi. nilai 

error overshoot dan undershoot dapat diminimalisir sehingga pencapaian referensi dapat 

dilakukan dengan cepat dan dengan tingkat eror yang relatif lebih kecil. 

Stabilisasi Pada Sistem Pendulum-Kereta dengan Menggunakan Metode Fuzzy-

Sliding Mode Control [11]. Penggunaan kendali fuzzy ini menggunakan metode takagi 

sugeno. Dengan menggunakan pengendali Fuzzy-Sliding Mode Control sistem pendulum-

kereta mampu menstabilkan batang pendulum pada posisi 0 radian dan kereta berada di 

titik tengah rel, serta pada saat diberi gangguan sistem pendulum kereta tahan terhadap 

gangguan. Dari hasil implementasi dapat dilihat bahwa posisi kereta dapat berada di titik 

tengah rel dan posisi sudut pendulum berada pada sudut 0 radian. Dan pada saat sistem 

diberi gangguan sistem dapat tetap menjaga kestabilannya, dapat dilihat posisi kereta 

hanya bergeser sebesar -0,005 pada detik ke-10 dan 0,005 pada detik ke-20. Sedangkan 

pada posisi sudut pendulum terjadi pergeseran yang sangat kecil. 
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Pengaturan kecepatan motor induksi sebagai penggerak mobil listrik dengan 

pengendali fuzzy logic berbasis direct torque control [12]. Respon kecepatan dari sistem 

diperbaiki dengan Fuzzy Logic Control (FLC). Hasil simulasi dengan simulink 

menunjukkan bahwa dengan kontroler Fuzzy Logic berbasis Direct Torque Control 

memberikan respon yang lebih baik dari kontroler PI. Hal ini ditunjukkan pada saat terjadi 

overshoot 2,67%, rise time 0.025 detik dan setling time 0.2 detik, sedangkan pada kontroler 

PI saat terjadi overshoot 27,5%, rise time 0.035 detik dan setling time 0.425 detik, untuk 

kecepatan referensi motor 149,02 rad/detik dan torka beban 12,64 Nm. Dari hasil simulasi 

terbukti menggunakan kontroler Fuzzy Logic berbasis Direct Torque Control respon 

kecepatan motor induksi tiga fasa menjadi lebih baik. 

Perbandingan sistem pengendalian motor induksi tiga fasa dengan metode field 

oriented control menggunakan PI controller dan fuzzy logic controller [13]. Kesimpulan 

yang didapatkan dari penelitian ini adalah Field Oriented Control (FOC) berhasil 

diterapkan untuk mengatur torsi dan fluks dari motor induksi secara terpisah seperti pada 

pengaturan motor arus searah (DC). Penggunaan Fuzzy Logic Controller (FLC) dan PI 

controller sebagai pengendali memberikan respon yang robust terhadap perubahan 

parameter dan perubahan beban. Penggunaan Fuzzy Logic Controller (FLC) pada kondisi 

tanpa beban, menunjukkan performansi respon yang lebih baik dari PI controller saat 

kecepatan 100 rad/s. dengan menghasilkan nilai rise time, steady state dan overshoot 

berturut-turut adalah 0.567 s, 0.583 s dan 0.02%, sedangkan PI controller menghasilkan 

nilai rise time, steady state dan over shoot sebesar 0.5672s, 2.65s dan 16.374%. Ketika 

terjadi perubahan kecepatan dari 100 rad/s ke 120 rad/s, FLC menunjukkan performansi 

yang lebih cepat pula, dengan nilai rise time, steady state dan overshoot berturut-turut 

adalah 0.1155 s, 0.146 s dan 0.028 %. Sedangkan PI controller menghasilkan rise time, 

steady state dan over shoot sebesar 0.0538s, 1.95s dan 13.448%. 

Penerapan kontroler neural fuzzy untuk pengendalian kecepatan motor induksi tiga  

fasa Pada mesin sentrifugal [14]. Berdasarkan hasil simulasi dan analisis pada sistem 

pengendalian kecepatan motor induksi pada mesin sentrifugal menggunakan pengendali 

neural fuzzy, dapat disimpulkan bahwa Pada kondisi tanpa beban, kontroler dengan 50 

neuron menghasilkan settling time paling cepat yaitu sebesar 2,48 detik, sedangkan error 

steady state yang paling kecil dengan menggunakan kontroler dengan 20 neuron sebesar 

0,3%. Penerapan kontroler neural fuzzy tidak menyebabkan maksimum overshoot pada 

sistem. Pada simulasi kontroler neuro fuzzy dengan memberikan perubahan beban maka 
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kontroler dapat mempertahankan kecepatan sesuai setpoint. Pada kontroler 50 neuron 

memiliki waktu pemulihan lebih cepat dengan error steady state paling kecil sebesar 

0,13%. 

Desain pengendali Fuzzy untuk Sistem Gantry Crane [15]. Dari hasil pengujian 

simulasi maupun implementasi sistem kontrol fuzzy Sugeno sebagai kontrol posisi dengan 

teknik pole placement sebagai stabilisasi sistem dapat diambil kesimpulan yaitu hasil 

simulasi dari sistem kontrol fuzzy Sugeno yang telah dibuat menunjukkan bahwa posisi 

kereta dapat mengikuti sinyal referensi berupa sinyal referensi step. Hasil simulasi yang 

diperoleh bahwa Sistem Gantry Crane mampu mempertahankan sudut crane di sekitar 

sudut 0 radian. Dan Hasil implementasi menunjukkan bahwa posisi kereta berhasil 

mengikuti sinyal referensi yang berupa referensi modifikasi step dengan error. Hasil 

implementasi menunjukkan bahwa posisi kereta berhasil mengikuti sinyal referensi yang 

berupa referensi modifikasi step dengan error posisi sebesar kurang dari 10%. Selain itu, 

posisi crane dapat dipertahankan pada titik 0 radian. 

Dari beberapa penelitian terkait mengenai pengendalian kecepatan motor induksi 

tiga fasa, kendali fuzzy dan PID yang telah di jelaskan sebelumnya. Maka jelas kendali 

tersebut mampu mengendalikan suatu sistem dengan baik. 

 

2.2 Logika Fuzzy 

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

dalam suatu ruang output. merupakan cabang dari sistem kecerdasan buatan (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 [16]. 

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 [17]. 
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Gambar 2.1 Konsep Dasar Logika Fuzzy[16] 

 

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 [17]. 

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 [17]. 

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 [17]. 

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. 
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2.2.1 Aturan Dasar Logika Fuzzy 

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

penalaran (sistem inferensi fuzzy), dan defuzzification. 

 

Gambar 2.2 Struktur Umum Kendali Logika Fuzzy[16] 

 

2.2.2 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 [17]. 

 

2.2.2.1 Himpunan Fuzzy 

Himpunan fuzzy merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan 

tertentu dalam suatu variabel fuzzy [17]. 

2.2.2.2 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 

[17]. Ada beberapa fungsi yang dapat digunakan yaitu : 

 

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 [17]. 
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Gambar 2.3 Representasi Linear Naik[17] 

 

Fungsi Keanggotaan : 

 

 

(2.1) 

 

 

 

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 [17]. 

 

Gambar 2.4 Representasi Linear Turun[17] 

Fungsi keanggotaan : 

 

 

(2.2) 
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3. Representasi Kurva Segitiga 

Kurva segitiga pada dasarnya merupakan gabungan antara 2 garis linear. 

 

 

Gambar 2.5 Representasi Kurva Segitiga[17] 

 

Fungsi keanggotaan : 

 

 

 

  (2.3)  

 

 

 

4. Representasi Kurva Trapesium 

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

titik yang memiliki nilai keanggotaan 1 [17]. 

 

 

Gambar 2.6 Representasi Kurva Trapesium[17] 
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Fungsi keanggotaan : 

 

 

 

                                                (2.4) 

 

 

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 [17]. 

 

 

Gambar 2.7 Representasi Kurva Bentuk Bahu[17] 

 

6. Representasi Kurva – S 

Kurva-S memiliki nilai kenaikan atau penurunan yang tak linear. Ada dua 

representasi kurva-S, yaitu kurva pertumbuhan dan penyusutan. Kurva-S didefinisikan  

menggunakan 3 parameter, yaitu: nilai keanggotaan nol (α), nilai keanggotaan lengkap (γ), 

dan titik infleksi atau crossover (β) yaitu titik yang memiliki domain 50% benar [17]. 
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Gambar 2.8 Karakteristik Fungsi Kurva – S Pertumbuhan[17] 

 

Fungsi keanggotaan : 

 

 

(2.5) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Karakteristik Fungsi Kurva – S Penyusutan[17] 

 

Fungsi keanggotaan :  

 

 

(2.6) 
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7. Representasi Kurva Bentuk Lonceng (Bell Curve) 

Untuk merepresentasikan himpunan Fuzzy, biasanya digunakan kurva bentuk 

lonceng. Kurva bentuk lonceng ini terbagi atas 3 kelas, yaitu : kurva π, beta, dan 

gauss. Perbedaan ketiga kurva ini terletak pada gradiennya [17]. 

 

 

Gambar 2.10 Karakteristik Fungsional Kurva π[17] 

Fungsi keanggotaan : 

 

                                                               (2.7) 

 

 

Gambar 2.11 Karakteristik Fungsional Kurva Beta[17] 
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Fungsi keanggotaan : 

 B(x,β,γ) =   (2.8) 

 

 

 

Gambar 2.12 Karakteristik Fungsional Kurva Gauss[17] 

Fungsi keanggotaan : 

 

(2.9) 

2.2.3 Sistem Inferensi Fuzzy 

Dalam membangun sebuah sistem fuzzy dikenal beberapa metode penalaran yaitu 

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

 

2.2.3.1 Metode Tsukamoto 

 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) [17]. 
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2.2.3.2 Metode Mamdani (Max – Min) 

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

diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani pada tahun 1975 [17]. Untuk mendapatkan output, 

diperlukan 4 tahapan : 

 

1. Pembentukan himpunan fuzzy.  

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 [17]. 

2. 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 [17]. 

3. 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 [17]. 

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 [17]. 

 

2.2.3.3 Metode Sugeno 

 Penalaran 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 [17]. 
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2.2.4 Defuzzyfikasi (Penegasan) 

Defuzzyfikasi merupakan langkah terakhir dalam proses sistem fuzzy. Hasil dari 

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

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

defuzzyfikasi antara lain [17] : 

 

2.2.4.1 Metode Centroid 

  Metode centroid dilakukan dengan mengambil titik pusat daerah fuzzy. Secara 

umum dirumuskan dengan : 
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2.2.4.2 Metode Bisector 

Metode bisector dilakukan dengan mengambil nilai dari domain fuzzy yang 

memiliki nilai keanggotaan setengah dari nilai keanggotaan fuzzy. Secara dirumuskan 

dengan : 

                                                      (2.11) 

 

2.2.4.3 Metode Mean of Maximum (MOM) 

Metode MOM dilakukan dengan mengambil nilai rata-rata domain yang memiliki 

nilai keanggotaan maksimum. 

2.2.4.4 Metode Largest of Minimum (LOM) 

Metode LOM dilakukan dengan mengambil nilai terbesar dari domain yang 

memiliki nilai keanggotaan maksimum. 

2.2.4.5 Metode Smallest of Maximum (SOM) 

Metode LOM dilakukan dengan mengambil nilai terkecil dari domain yang 

memiliki nilai keanggotaan maksimum. 
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2.3 Kendali PID 

 Kendali ini dikenal sebagai pengendali tiga metode atau pengendali PID. 

Penggabungan semua dari ketiga mode kendali (proporsional, integral, dan derivatif) 

memungkinkan untuk mendapatkan sebuah pengendali yang tidak mempunyai error 

keadaan tunak serta dapat mereduksi kecenderungan terjadinya osilasi [18]. Persamaan 

yang menggambarkan aksi pengendali ini adalah : 

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝 𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒𝑑𝑡 + 𝐾𝑑 
𝑑𝑒

𝑑𝑡
      (2.12) 

2.3.1 Kendali Proporsional 

 Kendali proporsional adalah besarnya keluaran pengendali terhadap besarnya error 

yang terjadi. Jadi didapat relasi : keluaran pengendali α masukan pengendali [18]. Relasi 

ini dapat dituliskan secara matematis sebagai : 

Keluaran pengendali =  Kp ×  masukan pengendali     (2.13) 

Dimana Kp adalah konstanta yang disebut gain (peroleh). Ini berarti bahwa elemen koreksi 

sistem kendali akan memiliki masukan berupa sebuah sinyal yang berbanding lurus 

terhadap besarnya koreksi yang diperlukan [18]. 

2.3.2 Kendali Integral 

 Kendali integral merupakan mode kendali dimana keluaran pengendali berbanding 

lurus dengan integral error terhadap waktu. Jadi, keluaran pengendali α  integral error 

terhadap waktu [18]. Sehingga dapat ditulis secara matematis sebagai : 

 Keluaran pengendali I =  Ki ×  integral 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 terhadap waktu   (2.14) 

2.3.3 Kendali Derivatif 

 Kendali derivatif adalah perubahan keluaran pengendali dari titik pengaturan akan 

berbanding lurus dengan laju perubahan terhadap waktu dari sinyal error [18]. Jadi 

keluaran pengendali α laju perubahan error dapat dirumuskan sebagai : 

Keluaran pengendali D =  Kd ×  laju perubahan 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟     (2.15) 
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2.4 Analisa Time Respons  

 Analisa time respons sistem kendali terdiri dari respon transient dan steady state. 

Respon transient adalah respon sistem yang berlangsung dari keadaan awal sampai 

keadaan akhir, sedangkan respon steady state adalah kondisi keluaran sesudah habis respon 

transient. Fokus analisa yang dilakukan adalah analisa time respons orde 1. Parameter – 

parameter yang dapat dianalisa adalah [18] : 

1. Konstanta waktu  

Ketika waktu 𝑡 =  𝜏, maka 𝑦 = 𝑘(1 −  𝑒−1) = 0,63𝑘. Jadi, konstanta waktu τ 

untuk sistem orde pertama ketika diberikan sinyal masukan berbentuk tangga 

adalah waktu yang dibutuhkan oleh keluaran sistem untuk mencapai 0,63 dari nilai 

keadaan tunaknya. 

2. Waktu Tunda (Delay Time) 

Waktu tunda (td) adalah waktu yang dibutukan oleh keluaran sistem untuk 

mencapai nilai 50% dari nilai keadaan tunaknya. 

3. Waktu Naik (Rise Time) 

Waktu naik (tr) adalah waktu yanng dibutuhkan oleh keluaran sistem untuk naik 

dari 10% nilai keadaan tunaknya hingga mencapai nilai 90% nilai keadaan 

tunaknya. 

4. Waktu Pemantapan (Settling Time) 

Waktu pemantapan (ts) merupakan ukuran dari waktu yang diperlukan oleh osilasi 

respon sistem untuk menghilang. Lebih spesifiknya, waktu pemantapan adalah 

waktu yang diperlukan oleh respon sistem untuk jatuh menuju suatu nilai tertentu 

dan kemudian tetap berada pada nilai ini, yang biasanya dinyatakan sebagai 

persentase terhadap nilai keadaaan tunaknya. 

5. Kesalahan Tunak (Error Steady State = ess) 

Yaitu kesalahan yang merupakan selisih antara keluaran yang sebenarnya dengan 

keluaran yang diinginkan. 
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2.5 Motor Induksi Tiga Fasa 

 Motor induksi adalah suatu mesin listrik yang merubah energi listrik menjadi  

energi gerak dengan menggunakan gandengan medan listrik dan mempunyai slip antara  

medan stator dan medan rotor. Motor induksi merupakan motor yang paling banyak kita 

jumpai dalam industri.  

Motor induksi tiga fasa berputar pada kecepatan yang pada dasarnya adalah 

konstan, mulai dari tidak berbeban sampai mencapai keadaan beban penuh. Kecepatan 

putaran motor ini dipengaruhi oleh frekuensi, dengan demikian pengaturan kecepatan tidak 

dapat dengan mudah dilakukan terhadap motor ini. Walaupun demikian, motor induksi tiga 

fasa memiliki beberapa keuntungan, yaitu sederhana, konstruksinya kokoh, harganya 

relatif murah, mudah dalam melakukan perawatan, dan dapat diproduksi dengan 

karakteristik yang sesuai dengan kebutuhan industri [19]. 

 

2.5.1 Kontruksi Motor Induksi Tiga Fasa 

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

dan bagian yang bergerak memutar (rotor) seperti pada gambar 2.13. 

 

 

Gambar 2.13 Bagian Motor Induksi Tiga Phasa[19] 
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2.5.1.1 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 phasa 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 karena adanya induksi magnet dengan kecepatan putar rotor 

sinkron dengan kecepatan putar stator [19]. Kecepatan sinkron motor induksi tiga fasa  

diperoleh dari persamaan berikut : 

 Ns  = 
120 𝑓

𝑃
        (2.16) 

Dimana : 

 Ns : Kecepatan Sinkron (rpm) 

 f : Besarnya Frekuensi (Hz) 

 P : Jumlah Kutub 

 

 

Gambar 2.14 Stator[19] 
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2.5.1.2 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) [19]. 

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 [18].  

 

 

Gambar 2.15 Rotor Sangkar Tupai[19] 

 

2. Rotor Belitan (Wound Rotor) 

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 [19]. 

 

Gambar 2.16 Rotor Belitan[19] 

 



II-19 
 

2.5.2 Prinsip Kerja Motor Induksi Tiga Fasa 

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

sebagai berikut [20] : 

1. Apabila sumber tegangan tiga fasa dipasang pada kumparan stator, timbullah 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        (2.17) 

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%       (2.18) 

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. 
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2.6 Pendekatan Model Matematika Sistem 

Sistem motor induksi tiga fasa terlebih dahulu di identifikasi secara open loop 

dengan memberikan sinyal uji step dan melihat respon berupa kecepatan putar, kemudian 

hasil dari respon sistem yang terbaca oleh rotary encoder ditampilkan pada komputer 

melalui proses akuisisi data dengan PLC Mitsubishi [2]. Setelah itu salah satu sampel data 

berupa grafik sebagai respon asli sistem motor induksi tiga fasa diterapkan pada 6 model 

pendekatan matematika sistem berdasarkan paper penelitian internasional, Experimental 

Identification of Stabile Nonoscillatory Systems from Step-Responses by Selected Method 

[21]. 

2.6.1 Metode Viteckova Orde 1 

Pada metode viteckova orde 1, persamaan matematika sistem didapat dari respon 

grafik sistem yaitu pada saat waktu respon mencapai 33% dan 70%.  

 

Gambar 2.17 Contoh Step Respon dari Sistem dengan Waktu t33 dan t70[21] 

Persamaan plant sistem metode viteckova orde 1 adalah sebagai berikut : 

Gv1 (s) = 
𝐾

( 𝜏𝑣1 𝑠+1 )
 𝑒−𝑇𝑑𝑣1𝑠

       (2.19) 

K  = 
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
          (2.20) 
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Yss adalah keluaran respon sistem plant dalam keadaan steady state, sedangkan 

Xss adalah setpoint. 

Dimana 𝑇dv1 adalah waktu tunda : 

𝑇dv1 = 1,498t33 - 0,498t70        (2.21) 

Dan τv1 adalah waktu konstan : 

τv1 = 1,245 ( t70 – t33 )        (2.22) 

di mana t33 dan t70 adalah waktu, nilai waktu yang dibutuhkan saat respon sistem 

mencapai 33% dan 70%. 

2.6.2 Metode Viteckova Orde 2 

Pada metode viteckova orde 2, persamaan matematika sistem didapat dari respon 

grafik sistem yang sama dengan metode viteckova orde 1 yaitu pada saat respon mencapai 

33% dan 70%.  

 

Gambar 2.18 Contoh Step Respon dari Sistem dengan Waktu t33 dan t70[21] 

Persamaan plant sistem metode viteckova orde 2 adalah sebagai berikut : 

Gv2 (s) = 
𝐾

( 𝜏𝑣2 𝑠+1 )²
 𝑒−𝑇𝑑𝑣2𝑠

    (2.23) 
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K = 
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
  (2.24) 

Yss adalah keluaran respon sistem plant dalam keadaan steady state, sedangkan 

Xss adalah setpoint. 

Dimana 𝑇dv2 adalah waktu tunda : 

𝑇dv2 = 1,937t33 - 0,937t70 (2.25) 

Dan τv2 adalah waktu konstan : 

τv2 = 0,794 ( t70 – t33 )  (2.26) 

di mana t33 dan t70 adalah waktu, nilai waktu yang dibutuhkan saat respon sistem 

mencapai 33% dan 70%. 

2.6.3 Metode Latzel 

Pada metode latzel, persamaan matematika sistem didapat dari respon grafik sistem 

yaitu pada saat respon mencapai 10%, 50% dan 90%. 

 

Gambar 2.19 Contoh Step Respon dari Sistem dengan Waktu t10, t50 dan t90[21] 

 

 



II-23 
 

Persamaan plant sistem metode latzel adalah sebagai berikut : 

GL (s) =  
𝐾

( 𝜏𝐿 𝑠+1 )𝑛  = 
𝐾

( 𝜏𝐿 𝑠+1 )²
  (2.27) 

K = 
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
  (2.28) 

Yss adalah keluaran respon sistem plant dalam keadaan steady state, sedangkan 

Xss adalah setpoint. 

Dimana τL adalah waktu konstan : 

τL = ( α10t10 + α50t50 + α90t90 ) (2.29) 

Dan 𝑡10, 𝑡50 dan 𝑡90 adalah respon sistem saat mencapai 10%, 50% dan 90%. 

Setelah ditentukan selanjutnya di cari parameter µ dengan persamaan: 

 

μ = 
𝑡10

𝑡90
   (2.30) 

Setelah ditentukan, selanjutnya adalah mencari nilai µa yang mendekati nilai μ 

sebelumnya pada tabel 2.1. sehingga bisa menentukan nilai τL pada persamaan sebelumnya 

Tabel 2.1 Table of Parameters[21] 

μa n α10 α50 α90 μa n α10 α50 α90 

0,137 2 1,880 0,596 0,257 0,456 11 0,142 0,094 0,065 

0,174 2,5 1,245 0,460 0,216 0,472 12 0,128 0,086 0,060 

0,207 3 0,907 0,374 0,188 0,486 13 0,116 0,079 0,056 

0,261 4 0,573 0,272 0,150 0,499 14 0,106 0,073 0,053 

0,304 5 0,411 0,214 0,125 0,512 15 0,097 0,068 0,050 

0,340 6 0,317 0,176 0,108 0,523 16 0,090 0,064 0,047 

0,370 7 0,257 0,150 0,095 0,533 17 0,084 0,060 0,045 

0,396 8 0,215 0,130 0,085 0,543 18 0,078 0,057 0,042 

0,418 9 0,184 0,115 0,077 0,552 19 0,073 0,054 0,040 

0,438 10 0,161 0,103 0,070 0,561 20 0,069 0,051 0,039 
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2.6.4 Metode Sundaresan & Krishnaswamy 

Pada metode Sundaresan & Krishnaswamy, persamaan matematika sistem didapat 

dari respon grafik sistem yaitu pada saat respon mencapai 35,3% dan 85,3%. 

 

Gambar 2.20 Contoh Step Respon dari Sistem dengan Waktu t35,3 dan t85,3[21] 

Persamaan plant sistem metode sundaresan & krishnaswamy adalah sebagai berikut : 

GSK (s) = 
𝐾

( 𝜏𝑆𝐾 𝑠+1 )
 𝑒−𝑇𝑑𝑠𝑘𝑠

  (2.31) 

K  = 
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
  (2.32) 

Yss adalah keluaran respon sistem plant dalam keadaan steady state, sedangkan 

Xss adalah setpoint. 

Dimana ΤdSK adalah waktu tunda : 

ΤdSK  = 1,3t35,3 – 0,29t85,3 (2.33) 

Dan τSK merupakan waktu konstan : 

𝜏𝑆𝐾  = 0,67 ( t85,3 – t35,3 ) (2.34) 

Dimana t35,3 dan t85,3 adalah waktu, nilai waktu yang dibutuhkan saat respon 

sistem mencapai 35,3% dan 85,3%. 
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2.6.5 Metode Smith 

Pada metode Smith, persamaan matematika sistem didapat dari respon grafik 

sistem yaitu pada saat respon mencapai 20% dan 60%. 

 

 

Gambar 2.21 Contoh Step Respon dari Sistem dengan Waktu t20 dan t60[21] 

 Persamaan plant sistem metode smith adalah sebagai berikut : 

 GSM (s) = 
𝐾

( 𝜏𝑆𝑀1 𝑠+1 )( 𝜏𝑆𝑀2 𝑠+1 )
   (2.35) 

 Untuk mendapatkan nilai dari persamaan sistem diatas, terlebih dahulu 

menyelesaikan persamaan dibawah ini : 

K  = 
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
  (2.36) 

Yss adalah keluaran respon sistem plant dalam keadaan steady state, sedangkan 

Xss adalah setpoint. 

τSM1  = τζ + τ √(𝜁2 − 1)   (2.37) 

τSM2  = τζ − τ √(𝜁2 − 1)   (2.38) 

untuk menentukan nilai τSM1 dan τSM2, terlebih dahulu tentukan nilai ζ yang 

didapat dari rasio t20 / t60 pada kurva smith dibawah ini : 
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Gambar 2.22 Kurva Smith 2[21] 

Dan rasio pada t20/60 dapat digunakan untuk mencari nilai t60/ τ, sehingga didapat 

nilai τ pada kurva smith berikut : 

 

Gambar 2.23 Kurva Smith 1[21] 

 Setelah mendapatkan nilai ζ dan τ berdasarkan kurva smith. Maka dapat 

diselesaikan persamaan τSM1 dan τSM2 diatas. Dan akan menjadi nilai pada persamaan 

GSM (s). 



II-27 
 

2.6.6 Metode Harriot 

Pada metode harriot, persamaan matematika sistem didapat dari respon grafik 

sistem yaitu pada saat respon mencapai 73%. 

 

Gambar 2.24 Contoh Step Respon dari Sistem dengan Waktu t73[21] 

 Pada metode harriot diberikan persamaan plant sistem : 

 𝐺H(𝑆) =
K

(τ
H1

s+1)+(τ
H2

S+1)
 𝑒−𝑇𝑑𝐻𝑠

   (2.39) 

 Menentukan nilai t73 yaitu waktu saat respon nilai mencapai 73% berdasarkan 

gambar. 

 Hitung nilai 𝑡dH , τH1+ τH2, dan ti melalui persamaan: 

 𝑇dH = 1.937 𝑡33 − 0.937𝑡70        (2.40) 

 τH1 + τH2 =  
τ73

1,3
   (2.41) 

 𝑡𝑖 =  
τST1+ τST1 

2
      (2.42) 

Tentukan nilai yi yaitu nilai respon saat it 

Setelah itu hitung nilai yi/yss  untuk mendapatkan nilai  melalui grafik pada 
τH1

τH1+τH2
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Gambar 2.25 Kurva Harriot[21] 

Dengan mensubtitusi nilai 
τH1

τH1+τH2
 pada persamaan  τ

H1
+ τ

H2
 = 

 τ73

1.3
  maka didapat 

nilai τH1 dan τH2 . 

 

2.6.7 Metode Strejc 

Pada metode strejc menentukan nonoscillatory sistem dengan mengukur waktu 

tunda dengan bantuan waktu TU dan TN dari rasio ini memberikan parameter τ. 

 

Gambar 2.26 Contoh Step Respon Strejc[21] 
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Tentukan nilai τ dengan persamaan : 

τ = 
TU

TN
     (2.43) 

Jika dalam kasus τ < 0 maka di berikan persamaan orde 2𝑛𝑑   pada sistem dengan 

persamaan: 

𝐺ST1 (𝑆) =
K

(τ
ST1

 S+1)+(τ
ST2

 S+1)
   (2.44) 

  

Waktu konstan τST1 dan τST2  ditentukan dengan cara: 

a. Langkah  menentukan t1 yaitu pada 0,72y∞ pada grafik. 

 

τST1 +  τST2 =
 𝑡1

1.2564
        (2.45) 

 

b. Selanjutnya menentukan t2 dengan persamaan: 

 

t2 = 0,3574(τST1 + τST1 
)      (2.46) 

 

c. Menemukan nilai dari y(t2) pada grafik. 

d. Selanjutnya di tentukan nilai rasio T pada tabel 2.2 

 

    Tabel 2.2 Nilai dari konstan[21] 

𝑦(𝑡2) T 𝑦(𝑡2) T 

0,30 0,000 0,22 0,183 

0,29 0,023 0,21 0,219 

0,28 0,043 0,20 0,264 

0,27 0,063 0,19 0,322 

0,26 0,084 0,18 0,403 

0,25 0,105 0,17 0,538 

0,24 0,128 0,16 1.000 

0,23 0,154   
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T =
𝜏𝑆𝑇1

𝜏𝑆𝑇2
       (2.47) 

 

e. Menentukan nilai yang belum diketahui dari nilai τST1 dan τST2 untuk rasio (18) dan 

(16). 

Jika pada kasus τ ≥ 0 sistem didekati dengan persamaan: 

 

𝐺ST(𝑆) =
𝐾

 (τ
ST

𝑠+1)2    (2.48) 

 

Untuk menentukan τST ditentukan dengan langkah: 

f. Merancang garis singgung, yang memotong  titik infleksi, dan menemukan nilai dari 

TU dan TN dan menentukan rasio τ.  

 

τ =
 TU

TN
         (2.49) 

 

g. Menurut nilai pada τ menemukan orde yang sesuai yang di dekati model dan titik 

infleksi pada koordinat yi. 

Tabel 2.3 Penilaian dari faktor n dan ketelitian dari titik infleksi koordinat[21] 

N 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Τ 0,104 0,218 0,319 0,41 0,493 0,57 0,642 0,709 0,773 

𝑦𝑖 0,264 0,327 0,359 0,371 0,384 0,394 0,401 0,407 0,413 

 

h. Berdasarkan sebelum di taksir koordinat y1 menemukan respon pada grafik. 

i. Ditentukan waktu konstant pada τST untuk persamaan  2.1. 

τST =
 ti

n−1
     (2.50) 

 

 

 

 

 


