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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Pengambilan Data 

 Pada penelitian simulasi ini, metode pengambilan data menggunakan metode 

kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode pengambilan data yang berbentuk angka atau 

data. Dimana menggunakan perhitungan matematis dan statistik dalam melakukan analisa. 

Data penelitian didapat dari jurnal penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Muhammad 

Ridho Utoro dan Josaphat Pramudijanto, Perancangan dan Implementasi Kontroler Sliding 

Mode pada Pengaturan Kecepatan Motor  Induksi Tiga fasa [2]. Data yang diambil adalah 

persamaan matematis sistem motor induksi tiga fasa yang akan disimulasikan menggunakan 

kendali Fuzzy dan kendali Hybrid Fuzzy-PID. 

3.2 Metode Hasil Akhir 

 Pada analisa hasil akhir penelitian simulasi ini. Metode analisa menggunakan metode 

komparatif yaitu penelitian yang bersifat membandingkan. Dalam hal ini hal yang 

dibandingkan adalah performansi pengendali dalam mengendalikan kecepatan motor 

induksi tiga fasa secara simulasi yaitu kendali Fuzzy dan Hybrid Fuzzy-PID. Sehingga hasil 

akhir didapat analisa data yang menunjukkan performansi pengendali yang lebih baik dalam 

mengendalikan kecepatan motor induksi tiga fasa.  

3.3 Jenis Penelitian 

 Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian simulasi. Penelitian ini 

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

kendali Hybrid Fuzzy-PID untuk membuat motor agar kecepatan putarannya tetap bisa 

berputar dengan stabil atau konstan. Sistem ini akan disimulasikan menggunakan software 

MATLAB R2013a. 
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3.4 Tahapan Penelitian 
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Gambar 3.1 Diagram Alur Penelitian 
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Agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka adapun tahapan yang akan 

dilakukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Studi literatur 

Melakukan kajian beberapa pustaka terkait, baik dari artikel penelitian yang 

telah dipublikasikan maupun buku yang telah diterbitkan mengenai kendali Hybrid 

Fuzzy-PID, serta tentang sistem motor induksi tiga fasa. 

2. Pengujian plant motor induksi tiga fasa 

Pada plant motor induksi tiga fasa variabel yang akan dikendalikan adalah 

kecepatan motor induksi tersebut, sehingga dibutuhkan model matematika dari motor 

induksi tiga fasa yang telah didapat dari penelitian sebelumnya dan di uji secara open 

loop tanpa pengendali. 

3. Desain pengendali 

Untuk merancang sebuah pengendali Hybrid Fuzzy-PID, langkah pertama  

Untuk kendali fuzzy yang harus dilakukan adalah mengatur variabel masukan input 

dan kemudian disusunlah baris aturan fuzzy yang menggunakan aturan if-then yang 

memetakan aturan input fuzzy sehingga menjadi output fuzzy. Fungsi if-then ini akan 

disusun menggunakan metode fungsi keanggotaan mamdani sehingga menghasilkan 

output sistem yang diinginkan dan untuk kendali PID menetapkan nilai Kp, Ki dan 

Kd untuk parameter pengendali. 

4. Simulasi sistem 

Langkah selanjutnya yaitu melakukan simulasi sistem motor induksi tiga fasa 

dengan yang pertama membuat blok simulasi untuk pengujian pengendali fuzzy, 

kedua membuat blok simulasi untuk pengendali Hybrid Fuzzy-PID terhadap plant 

yang dikendalikan. Dan juga ditambahkan gangguan, Sehingga dapat dilihat kinerja 

sistem, perilaku sistem dan ketahanan sistem. 

5. Analisis hasil pengujian 

Melakukan analisis hasil pengujian dan mengklarifikasi hasil tersebut 

terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Apabila telah memenuhi tujuan berarti 

penelitian telah berhasil. 

6. Kesimpulan 

Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai maka 

akan ditarik kesimpulan untuk menegaskan gagasan yang di usulkan telah selesai 

dilaksanakan dan memenuhi tujuan penelitian. 
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3.5 Pemodelan Motor Induksi Tiga Fasa Model Harriot 

Persamaan plant sistem metode harriot : 

𝐺H(𝑆) =
K

(τ
H1

s+1)+(τ
H2

S+1)
 𝑒−𝑇𝑑𝐻𝑠

       

Diberikan sinyal masukan Xss = 1000 rpm dan respon keluaran Yss = 999,366548 

berdasarkan gambar 3.2. Sehingga didapatkan nilai K yang akan dimasukkan pada 

persamaan berikut : 

K = 
𝑌𝑠𝑠

𝑋𝑠𝑠
 = 

991,366548

1000
 = 0,991366548       

 Dicari nilai 𝜏𝑑𝐻, 𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2 pada persamaan: 

𝜏𝐻1 + 𝜏𝐻2 =
 4,9  

1.3
= 3,76          

Sehingga dapat di subtitusikan kedalam persamaan dan didapatkan: 

𝑡𝑖 =
3,76

2
=  1,88           

Sehingga didapatkan nilai yi dari ti yaitu yi = 290 dan dapat ditentukan yi/yss = 0,29 

selanjutnya  

didapatkan nilai dari persamaan 
𝜏𝐻1

𝜏𝐻1+𝜏𝐻2
 pada gambar 2.22 kurva harriot yaitu 0,720. 

Subtitusikan nilai
τH1

τH1+τH2
  sehingga didapatkan nilai τH1 dan τH2 menjadi: 

  

  

  

τH1 = τH1 + τH2 x 0, 720        

τH1 = 3,76 x 0, 720 = 2,70 

τH2 = (τH1 + τH2 ) − τH1        

τH2 = 3,76 −  2, 70 = 1,06 

Sehingga didapatkan fungsi alih sistem :     

𝐺𝐻(𝑆) =
0.991366548

(2.70s+1)+(1,06s+1)
  

𝐺𝐻(𝑆) =
0.991366548

(2,7641 s2 + 3,7028 s + 1)
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3.6 Pengujian Nilai ISE Model Harriot 

 

 

Gambar 3.2 Blok Simulasi Nilai ISE Model Harriot 

 

Gambar 3.3 Grafik Step Respons 7 Metode dengan ISE Terkecil Model Harriot 
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Dari ke 7 metode pemodelan matematika sistem motor induksi tiga fasa maka didapat 

nilai ISE (integral square error) dari masing – masing metode sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Perbandingan Nilai ISE Masing – Masing Metode 

No Metode Pendekatan Matematika Sistem ISE 

1 Viteckova Orde 1 2,594 

2 Viteckova Orde 2 2,53 

3 Latzel 5,87 

4 Sundaresan & Krishnaswamy 2,509 

5 Smith 7,194 

6 Harriot 2,253 

7 Strejc 2,263 

 

Metode yang akan digunakan untuk simulasi sistem motor induksi tiga fasa adalah 

metode pendekatan model matematika dengan nilai ISE ( integral squared error ) terkecil. 

Karena metode dengan nilai ISE terkecil yang paling mendekati respon asli sistem 

berdasarkan jurnal penelitian Muhammad Ridho Utoro dan Josaphat Pramudijanto, 

Perancangan dan Implementasi Kontroler Sliding Mode pada Pengaturan Kecepatan Motor  

Induksi Tiga fasa. Jadi metode pendekatan model yang akan digunakan untuk simulasi motor 

induksi tiga fasa adalah metode harriot dengan nilai ISE = 2,253 yang paling mendekati 

respon asli sistem. 

 

 

 Gambar 3.4 Blok Simulink Open Loop Sistem Motor Induksi Tiga Fasa Dengan   

  Pendekatan Model Harriot 
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 Gambar 3.5 Grafik Open Loop Respon Sistem Motor Induksi Tiga Fasa Dengan 

  Pendekatan Model Harriot 

 

3.7 Perancangan Kendali Hybrid Fuzzy-PID 

 Kendali Hybrid Fuzzy-PID merupakan penggabungan dari kendali fuzzy dan kendali 

PID seperti ditunjukkan pada gambar 3.6 berikut : 

 

 Gambar 3.6 Blok Simulink Pengendali Hybrid Fuzzy-PID Pada Sistem Motor Induksi 

Tiga Fasa   
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3.7.1 Perancangan Kendali Fuzzy 

 Perancangan kendali logika fuzzy pada tugas akhir ini menggunakan metode fuzzy 

mamdani atau sering dikenal dengan nama metode max – min. Tahapan perancangan kendali 

logika fuzzy akan di implementasikan kedalam blok simulink fuzzy logic controller pada 

sistem motor induksi tiga fasa pada gambar 3.7 berikut : 

 

 Gambar 3.7 Diagram Blok Simulink Sistem Motor Induksi Tiga Fasa dengan 

Pengendali Fuzzy   

 

3.7.1.1 Fuzzyfikasi 

 Proses fuzzyfikasi merupakan penentuan derajat keanggotaan dari masukan nilai 

tegas (crisp input) pada sebuah himpunan fuzzy. Pada perancangan tugas akhir ini input dari 

kontrol logika fuzzy ini adalah error dan delta error atau perubahan kesalahan (change of 

error). Nilai error sistem pada penelitian ini didapat dari persamaan berikut : 

 Error = SP – PV         (3.1) 

Dimana : 

 SP (setpoint) = Masukan nilai yang diinginkan 

 PV (present value) = nilai aktual / nilai respon steady state saat ini 

Dan untuk mendapatkan nilai delta error sistem mengikuti persamaan berikut : 

 Delta error = Error(n) – Error(n-1)      (3.2) 
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Dimana : 

Error(n) = error saat ini 

Error(n-1) = error sebelumnya 

Error merupakan selisih antara kecepatan referensi yang di inginkan (setpoint) 

dengan kecepatan aktual motor, yang telah dikonversikan ke dalam besaran tegangan. 

Perubahan error merupakan selisih error sekarang dengan error sebelumnya. 

Perancangan ini menentukan himpunan fuzzy dan fuzzyfikasi. Fungsi keanggotaan fuzzy 

yang digunakan yaitu trapesium dan triangular. Himpunan fuzzy tediri dari dua variabel 

masukan yaitu error (E) dan delta error (DE) dan satu variabel keluaran. Variabel masukan 

dan keluaran menggunakan fungsi keanggotaan trapesium dan triangular. Dan output dari 

kontrol logika fuzzy ini adalah aksi dari kontrol U. Langkah selanjutnya yang akan dilakukan 

adalah menentukan fungsi keanggotaan (membership function).  

Penentuan nilai fungsi keanggotaan pada variabel masukan error dan delta error 

dengan melihat respon sistem yaitu metode heuristic. Semakin besar jumlah fungsi 

keanggotaan pengaturan kontroler fuzzy akan lebih teliti tetapi membutuhkan waktu proses 

yang lebih lama. Variabel masukan error memiliki tiga fungsi keanggotaan berbentuk 

trapesium dan triangular.  

Motor induksi yang dikendalikan harus mencapai setpoint sebesar 1000 Rpm. 

Variabel masukan error akan bernilai negatif jika nilai kecepatan motor berada diatas nilai 

setpoint yang diinginkan dan bernilai positif jika kecepatan motor dibawah setpoint. Fungsi 

keanggotaan error memiliki jangkauan -1000 Rpm hingga 1000 Rpm. Fungsi keanggotaan 

error terdiri dari tiga yaitu N (negatif), Z (zero) dan P (positif). 

 

 

Gambar 3.8 Fungsi Keanggotaan Error 
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Variabel masukan delta error juga memiliki tiga fungsi keanggotaan yaitu N 

(negatif), Z (zero) dan P (positif) dengan jangkauan -1000 Rpm hingga 1000 Rpm. 

 

 

 

Gambar 3.9 Fungsi Keanggotaan Delta Error 

 

Sedangkan untuk variabel keluaran juga memiliki tiga fungsi keanggotaan sebagai 

aksi kontrol U dalam mengendalikan kecepatan motor induksi tiga fasa yang terdapat pada 

gambar 3.10 berikut :  

 

 

Gambar 3.10 Fungsi Keanggotan Output Fuzzy 

 

Pada perancangan ini, aturan fuzzy berdasarkan area dan heuristik untuk sinyal 

kendali seperti yang ditunjukkan pada Tabel 3.2. 

 

3.7.1.2 Penalaran (Inference Engine) Dan Aturan Fuzzy (Rule Base) 

Proses implikasi dalam menalar nilai masukan guna mengambil keputusan nilai 

keluaran. Model penalaran yang digunakan pada tugas akhir ini adalah operasi Max-Min. 
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Operasi Max-Min dilakukan pada hasil nilai keluaran fuzzyfikasi yang selanjutnya akan di 

defuzzyfikasi sebagai bentuk keluaran pengendali. 

 

 Tabel 3.2 Aturan Fuzzy (Rule Base) Untuk Pengendalian Kecepatan Motor  

  Induksi Tiga Fasa 

 

Error 
N Z P 

∆ Error 

N N N Z 

Z N Z P 

P Z P P 

 

Keterangan : 

If Error N and Delta Error N Then N 

If Error N and Delta Error Z Then N 

If Error N and Delta Error P Then Z 

If Error Z and Delta Error N Then N 

If Error Z and Delta Error Z Then Z 

If Error Z and Delta Error P Then P 

If Error P and Delta Error N Then Z 

If Error P and Delta Error Z Then P 

If Error P and Delta Error P Then P 

 

3.7.1.3 Proses Defuzzyfikasi 

Defuzzyfikasi merupakan proses pemetaan himpunan fuzzy ke himpunan tegas yang 

merupakan aksi dari kontrol U. Proses ini merupakan kebalikan dari proses fuzzyfikasi 

sebelumnya. Pada metode Mamdani berbagai macam metode dapat digunakan. Tetapi pada 

tugas akhir ini metode defuzzyfikasi yang digunakan adalah metode titik tengah (centroid 

method) yang telah dijelaskan pada bab II yaitu pada persamaan 2.10. 

 



III-12 
 

3.7.2  Perancangan Kendali PID 

 Perancangan kendali PID pada tugas akhir ini menggunakan parameter Proportional, 

Integral dan Derivative seperti ditunjukkan pada gambar 3.11 berikut : 

 

Gambar 3.11 Blok Simulink Subsystem PID 

 

3.8 Analisis Data 

Pengujian sistem dilakukan secara simulasi. Simulasi yang dilakukan dengan tujuan 

untuk mengetahui performansi sistem motor induksi tiga fasa setelah dipasang pengendali 

Fuzzy dan Hybrid Fuzzy-PID tanpa gangguan dan dengan penambahan gangguan. Dari hasil 

simulasi dapat diperoleh analisis mengenai pengendali dalam mencapai karakteristik respon 

yang di inginkan. Ada beberapa analisa yang akan dilakukan yaitu : 

1. Analisa respon sistem berupa time respons dalam mengendalikan kecepatan motor 

induksi tiga fasa menggunakan pengendali fuzzy. 

2. Analisa respon sistem berupa time respons dalam mengendalikan kecepatan motor 

induksi tiga fasa setelah dipasang pengendali Hybrid Fuzzy-PID. 

3. Membandingkan performansi sistem motor induksi tiga fasa yang lebih baik antara 

pengendali fuzzy dan Hybrid Fuzzy-PID. 

 

 

 

 


