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ABSTRAK 

 

SIMULASI PENGATURAN MOTOR SINKRON DENGAN 

METODE SELF-CONTROLLED 

 

Oleh 

Renaldy Faqih Muzaki 

 

Intisari— Pada Motor sinkron terdapat  scalar control metode ini untuk 

mengendalikan kecepatan putar motor sinkron dengan merubah tegangan dan 

frekuensi. Kontrol kecepatan motor sinkron dengan metode ini digunakan tanpa 

umpan balik kecepatan. Kelemahan dari metode ini adalah belum mencapai nilai 

yang akurat pada respon kecepatan, dimana kontrol fluks stator dan torsi masih 

menggunakan kontrol tidak langsung.Penelitian ini akan terfokus pada pengaturan 

kecepatan motor sinkron menggunakan metode self control. Dimana penelitian ini 

akan mensimulasikan motor sinkron menggunakan matlab dengan pengaturan self 

control yaitu dengan menggunakan vector control dan setting kontrol PI , hasilnya 

dengan menetapkan setting kecepatan motor sebesar 200 rpm yang mana pada 

simulasi ini akan menampilkan analisis dari pengaruh perubahan beban. Dengan 

variasi beban dan pengaruhnya beban terhadap inputan motor. Pada pengujian ini 

besarnya kecepatan motor yang dihasilkan  konstan di 200 rpm dengan keadaan 

tanpa beban , beban 500Nm, dan 1000Nm ini karena pengaruh motor sinkron 

dikontrol dengan metode self control yang mana meski beban berubah sistem 

control ini mempengaruhi inputan baik arus, tegangan ,torsi,maupun fluks. 

Kata kunci: Motor sinkron, Matlab, pengontrol motor sinkron, self control 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

ABSTRACT 

 

 

SIMULATION OF SYNC MOTOR CONTROL WITH SELF-CONTROLLED 

METHOD 

 

    Oleh 

   Renaldy Faqih Muzaki 

 

 

Abstract— In a synchronous motor, there is a scalar control, this method is used 

to control the rotational speed of a synchronous motor by changing the voltage 

and frequency. Synchronous motor speed control by this method is used without 

speed feedback. The weakness of this method is that it has not reached an accurate 

value for the speed response, where the control of stator flux and torque still uses 

indirect control. Where this study will simulate a synchronous motor using 

MATLAB with self control settings, namely by using vector control and PI 

control settings, the result is by setting the motor speed setting of 200 rpm which 

in this simulation will display an analysis of the effect of changes in load. With 

the variation of the load and the effect of the load on the motor input. In this test 

the magnitude of the motor speed produced is constant at 200 rpm with no-load, 

500Nm, and 1000Nm load due to the influence of the synchronous motor 

controlled by the self-control method which even though the load changes this 

control system affects the input of both current, voltage, torque, and flux. 

Keywords — Synchronous motor, Matlab, synchronous motor controller, self 

control 
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Motor Sinkron banyak digunakan sebagai penunjang kinerja aktifitas 

manusia. Motor sinkron biasanya digunakan pada sistem operasi yang 

membutuhkan kecepatan konstan dengan beban yang berubah-ubah. 

Kelemahan sensitivitas terhadap perubahan sehingga terjadi hunting of the 

rotor dan mengakibatkan kesetabilan pada motor terganggu, maka dari itu 

agar tidak terjadi hunting of the rotor perlu dilakukan pengendalian. 

Kecepatan motor sinkron dapat dikontrol dengan memvariasikan frekuensi 

sumbernya. Karena tidak tersedianya sumber frekuensi variabel yang 

ekonomis, metode kontrol kecepatan ini tidak digunakan di masa lalu.  

Scalar control (V/F) adalah salah satu metode untuk mengendalikan 

kecepatan putar motor sinkron dengan merubah tegangan dan frekuensi. 

Kontrol kecepatan motor sinkron dengan metode ini digunakan tanpa 

umpan balik kecepatan. Kelemahan dari metode ini adalah belum 

mencapai nilai yang akurat pada respon kecepatan, dimana kontrol fluks 
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stator dan torsi masih menggunakan kontrol tidak langsung. Maka dari itu 

penelitian ini menggunakan vector control. Vector control adalah suatu 

metode pengaturan kecepatan motor sinkron dengan mengatur arus medan 

dan arus torsi yang dilakukan secara terpisah seperti halnya motor DC. 

Pengontrolan motor sinkron dengan menggunakan vector control dapat di 

implementasikan dengan mengontrol parameter motor dalam besaran 

vektor. Pada metode vector control tingkat keakuratan respon 

kecepatannya lebih baik. 

 

Pengembangan sumber frekuensi variabel semikonduktor seperti inverter 

dan konverter siklo telah memungkinkan penggunaannya dalam aplikasi 

kecepatan variabel melalui mikrokontroller yaitu salah satunya dengan 

menggunakan pengontrolan metode self control menggunakan kontrol PI, 

dimana Kinerja kontrol PI akan didapatkan hasil yang maksimal apabila 

didapatkan konstanta yang tepat pada masing-masing sistem kontrol yaitu 

konstanta proporsional (Kp) dan konstanta integral (Ki). Pengendalian 

motor sinkron dibagi menjadi 2 yaitu adalah pengendalian sperate dan self 

control,tapi pada kenyataannya pengendalian self control lebih dipilih 

untuk digunakan karena tingkat kinerja lebih baik, kelebihan Mesin 

Sinkron yang di kendalikan dengan metode Self Control dibanding dengan 

Sparate adalah ketika kita akan mengendalikan 1 motor Pada metode Self 

Control nilai Hunting ditiadakan, tidak memerlukan Dammper winding/ 

Peredam belitan, dapat meyesuaikan frekuensi melalui motor itu sendri 

tanpa perlu bantuan dari independent oscilator. Maka dari itu judul dari 
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penelitian ini yaitu “Pengendalian Motor Sinkron Dengan Metode Self 

Control”. 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merancang pemodelan pengendalian motor sinkron dengan metode self 

control dengan menggunakan software Matlab Simulink. 

2. Menganalisis kinerja motor sinkron dan pengaruhnyaterhadap 

perubahan beban. 

 

1.3 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan pemodelan pengendalian motor sinkron dengan  metode 

self control. 

2. Mengetahui kinerja motor sinkron dengan pengaturan terhadap 

perubahan beban. 

 

1.4 Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mensimulasikan motor sinkron dengan software Matlab 

Simulink?  

2. Seberapa besar pengaruh pengaturan kecepatan motor sinkron pada 

perubahan beban? 
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1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mensimulasikan kinerja motor sinkron dengan software Matlab 

Simulink. 

2. Tidak membahas secara detail permasalahan tentang Pengaplikasian 

motor sinkron, rugi-rugi, material dan bahan pada motor. 

3. Hanya membahas tentang pengaruh beban terhadap kecepatan motor 

 

1.6 Hipotesis 

Hipotesis dari penelitian ini adalah dengan metodeSelf Control yang 

digunakan maka dapat mengendalikan motor sinkron dengan variasi beban 

sehingga dapat mengetahui range beban yang dapat di kerjakan dengan 

sistem kontrol yang dibuat. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan pada skripsi ini disusun menjadi beberapa bab 

Sistematika penyusunan pada skripsi ini yaitu: 

 

BAB I PENDAHULUAN  

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang dari suatu permasalahan, 

tujuan dilakukannya penelitian, manfaat dari penelitian, rumusan masalah, 

batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  
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Bab ini menjelaskan tentang teori dasar yang berhubungan dengan 

penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menjelaskan metode-metode yangakan digunakan pada proses 

perancangan serta pembuatan alat, diantaranya waktu dan tempat 

penelitian, alat dan bahan, pembuatan alat dan pengujian sistem. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini merupakan hasil pengujian dan pembahasan tentang data - data 

yang diperoleh pada pengujian alat. 

BAB V PENUTUP  

Bab ini merupakan kesimpulan dari semua kegiatan dan serta hasil yang 

diperoleh pada proses perancangan dan pembuatan alat. Diberikan juga 

saran - saran yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pengembangan alat 

lebih lanjut. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN



 
 

 
 

 

 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Motor Sinkron 

Motoradalah sebuah mesin listrik yang mengkonversi energi listirk 

menjadi energi gerak berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Motor 

sinkron adalah salah satu jenis motor listrik arus bolak balik (AC) yang 

bekerja pada kecepatan tetap dan konstan pada sistem frekuensi tertentu. 

Motor ini memerlukan Tegangan searah (DC) sebagai pembangkit daya 

dan memiliki torsi awal yang cukup rendah, oleh karena itu motor sinkron 

digunakan untuk penggunaan awal dengan beban yang rendah, seperti 

kompresor udara, generator motor dan perubahan frekuensi. 

Motor listrik sinkron memiliki kelebihan untuk memperbaiki faktor daya 

dalam sistem, sehingga motor listriik jenis ini biasa digunakan pada sistem 

yang memakai banyak listrik. Stator dan rotor adalah komponen utama 

motor sinkron. Di sini bingkai stator memiliki plat pembungkus yang 

terpasang dengan bilah kunci dan tulang rusuk melingkar. Pijakan, Rangka 

dudukan digunakan untuk mendukung mesin untuk merangsang belitan 

medan dengan DC, gunakan slip ring dan sikat (brushes). Rotor silinder 

dan bulat digunakan untuk aplikasi 6 kutub. Rotor kutub menonjol 
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digunakan ketika jumlah yang lebih besar dari kutub diperlukan. 

Konstruksi motor sinkron dan alternator sinkron serupa. Cara Kerja motor 

sinkron tergantung pada interaksi medan magnet stator dengan medan 

magnet rotor. Stator berisi belitan 3 fasa dan disupply dengan daya 3 fasa. 

Dengan demikian, belitan stator  menghasilkan Medan Magnet berputar 3 

fasa. Suplay DC diberikan ke rotor, Rotor masuk ke medan magnet 

berputar yang dihasilkan oleh belitan stator dan berputar dalam 

sinkronisasi.Motor bekerja berdasarkan hukum faraday dan hukum lenz. 

Hukum faraday menjelaskan “Apabila sepotong kawat penghantar listrik 

berada dalam area yang memiliki kekuatan medan magnet yang berubah-

ubah maka kawat tersebut akan membentuk GGL (Gaya Gerak Listrik) 

induksi pada ujung-ujung kumparan“. Hal tersebut dapat dijelaskan 

dengan persamaan (2.1)( 2.2) : 

e = - N
𝑑∅

𝑑𝑡
                                       (2.1)   

dt

d

dt

Nd
e


−=


−=

)(
(2.2) 

Keterangan : 

e  = GGL Induksi (V) 

N  = Jumlah lilitan 

∆𝑑∅= Perubahan fluks magnet dalam satuan (Wb) 

∆𝑑𝑡 = Perubahan waktu dalam detik (s) 



8 
 

 

Hukum lenz menjelaskan “Apabila GGL induksi timbul pada suatu 

rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan menimbulkan medan 

magnetik yang menentang perubahan medan magnetik (arus induksi 

berusaha mempertahankan fluks magnetik totalnya konstan) . Tanda (-) 

merupakan hasil dari hukum Lenz yang menyatakan bahwa arah polaritas 

dari tegangan/arus yang terinduksi pada kumparan akan menghasilkan arah 

fluks yang berlawanan dengan arah fluks yang menginduksikan tegangan 

tersebut.  

Motor sinkron memeiliki kekurangan didalam melakukan start dengan 

sendirinya. Karena tidak memiliki torsi start awal, oleh karena itu motor 

sinkron memerlukan beberapa alat bantu untuk membantu didalam start 

awal sehingga masuk didalam kondisi sinkron.Pada sebuah induksi motor, 

rotor harus memiliki slip. Kecepatan rotor harus kurang atau terlambat dari 

perputaran fluks stator supaya arus diinduksikan ke rotor. Jika induksi 

rotor motor tersebut itu bertujuan untuk mencapai kecepatan sinkron, maka 

tidak ada garis gaya yang memotong melalui rotor, sehingga tidak ada arus 

yang akan diinduksikan ke rotor dan tidak ada. 

2.1.1. Konstruksi MotorSinkron 

Motor sinkron juga memeilki dua bagian penting yaitu bagian stator yang 

meruapakan bagain komponen diam, dan bagian rotor yang berfungsi 

sebagai komponen berputar, stator terdiri dari inti besi dari bahan 

ferromagnet yang dibeliti dengan lilitan 3 fasa, lilitan 3 fasa ini sama 

dengan lilitan 3 fasa pada rotorinduksi. Gambar 2.1 & 2.2 menjelaskan 

tentang konstruksi motor sinkron dan bagian motor sinkron. 
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Rotor pada motor ada dua tipe yaitu salient pole ( menonjol ) dan non 

salient pole ( tidak menonjol ) dan terdiri dari kutub menonjol yang 

juga dibeliti dengan lilitan untuk eksitasi DC dari luar. Kumparan dari 

lilitan eksitasi ini dihubungkan dengan slip ring untuk dihubungkan 

dengan sumber eksitasi DC dari luar.Motor sinkron selalu memerlukan 

arus eksitasi agar selalau dapat berjalan dengan sinkron, arus eksitasi 

dapat digolongkan menjadi 3 jenis diantaranya: 

1. Eksitasi Dynamic, merupakan jenis eksitasi yang konvensional. Dimana 

arus eksitasi diperoleh dari sebuah generator DC yang dihubungkan ke 

Rotor motor sinkron. Jenis eksitasi ini memiliki kekurangan, yaitu 

bahwa generator DC merupakan beban tambahan bagi motor. 

Kemudian sikat arang sebagai penghubung eksitasi menekan slip ring 

Gambar 2. 1Kontruksi Motor Sinkron 

Gambar 2. 2 Rotor (a) Salient (b) Nonsalient / Cylindrical Structures 
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yang menimbulkanrugi-rugi. 

2. Eksitasi Statis, merupakan perkembangan dari eksitasi dinamis. Dimana 

alat ini menggunakan penyearah elektronik (Rectifier), penyearah ini 

memerlukan sumber teganagn input AC yang diambil dari sumber 

tegangan jala-jala. Karena eksitasi yang digunakan tidak berputar 

seperti pada gambar eksitasi konvensional maka eksitasi dapat 

dikatakan statis. 

3. Eksitasi Brusless, pada prinsipnya brusless ini menggunakan generator 

AC kecil sebagai Media Eksitasi. Pertama, arus DC diberikan pada 

stator, kemudian rotor akan menghasilkan arus AC yang kemudian 

diserahkan oleh rectifier yang juga ikut berputar pada poros rotor 

motorsinkron. 

Motor sinkron yang modern umumnya tidak menggunakan sikat untuk 

eksitasi luar tetapi eksitasi diambil dari sebuah penyearah yang ikut 

berputar dan sebuah generator AC yang  kecil yang dihubungkan langsung 

pada poros dari motor sinkron tersebut. Prinsip ini sama dengan yang 

digunakan pada generator modern yang menggunakan sistem eksitasi 

sendiri ( Brusless excitation ). Kontruksi untuk motor sinkron tanpa sikat ( 

brushless excitation ) dapat dilihat pada gambar2.1 Rotor dan stator pada 

motor sinkron selalu mempunyai jumlah kutub yang sama dan seperti pada 

motor induksi maka jumlah dari kutub ini menentukan kecepatan dari 

motor sinkron yang hubungannya dapat dirumuskan pada (2.3) : 

  𝑛𝑠 = 120
𝑓

𝑝
     (2.3) 
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Dimana : 

Ns =Kecepatan Motor ( r/min) 

F= frekuensi sumber 

P = jumlah kutub 

2.1.2. Karakteristik Motor Sinkron 

Motor sinkron dapat bekerja pada power factor yang berbeda-beda baik 

power factor terlambat ( lagging ) atau power factor mendahului ( leading) 

bila arus eksitasi dirubah.Motor sinkron tidak dapat start dengan 

sendirinya. Untuk start motor sinkron ini memerlukan bantuan peralatan 

tambahan yang dapat membantu berputar hingga mencapai kecepatan 

sinkron atau mendekati kecepatan sinkron hingga motor dapat 

bekerjanormal. 

 

Gambar 2. 3 Karakteristik Motor Sinkron 

 

2.1.3. Prinsip Kerja MotorSinkron 

Motor sinkron serupa dengan motor induksi pada mana keduanya 

mempunyai belitan stator yang menghasilkan medan putar. Tidak seperti 

motor induksi, motor sinkron dieksitasi oleh sebuah sumber tegangan dc di 
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luar mesin dan karenanya membutuhkan slip ring dan sikat (brush) untuk 

memberikan arus kepada rotor. Pada motor sinkron, rotor terkunci dengan 

medan putar dan berputar dengan kecepatan sinkron. Jika motor sinkron 

dibebani ke titik dimana rotor ditarik keluar dari keserempakannya dengan 

medan putar, maka tidak ada torque yang dihasilkan, dan motor akan 

berhenti. Motor sinkron bukanlah self-starting motor karena torque hanya 

akan muncul ketika motor bekerja pada kecepatan sinkron, karenanya 

motor memerlukan peralatan untuk membawanya kepada kecepatan 

sinkron.Motor sinkron menggunakan rotor belitan. Jenis ini mempunyai 

kumparan yang ditempatkan pada slot rotor. Slip ring dan sikat digunakan 

untuk mensuplai arus kepada rotor. 

 

2.2. Pengontrolan Frekuensi Pada Motor Sinkron 

Kontrol frekuensi pada kecepatan motor sinkron berbanding lurus dengan 

frekuensi, Motor sinkron berjalan dengan kecepatan sinkron (atau) tidak 

akan berjalan sama sekali. Oleh karena itu, kontrol frekuensi dapat 

menggunakan salah satu dari dua mode berikut. 

 

2.2.1.Seperate Controlled 

Metode ini juga dapat digunakan untuk permulaan yang mulus dan 

pengereman regeneratif. Metode ini contohnya untuk kontrol kecepatan 

loop terbuka (V / f) yang ditunjukkan pada gambar 2.4. 
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Gambar 2. 4Seperate Controlled 

Pada gambar 2.4 motor sinkron dihubungkan secara paralel ke inverter 

yang sama dan mereka bergerak sebagai respons terhadap frekuensi 

perintah f * pada input. Perintah frekuensi f * setelah melewati rangkaian 

rectifier diterapkan ke inverter sumber tegangan (atau) tegangan 

Diumpankan inverter PWM. Hal ini dilakukan agar sumber rotor dapat 

melacak perubahan frekuensi. Kontrol fluks  digunakan yang mengubah 

tegangan stator dengan frekuensi untuk menjaga fluks konstan untuk 

kecepatan di bawah kecepatan dasar dan tegangan terminal konstan untuk 

kecepatan di atas kecepatan dasar.  

2.2.2.Self  Controlled 

Dalam mode Self controlled, frekuensi suplai diubah sehingga kecepatan 

motor sinkron sama dengan kecepatan rotor. Oleh karena itu, rotor tidak 

dapat menarik keluar slip dan eliminasi huntingdihilangkan. Untuk mode 

operasi seperti itu, motor tidak memerlukan belitan damper.  
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Gambar 2. 5Self Controlled 

Gambar 2.5 menunjukkan motor magnet permanen sinkron dengan metode 

self controlled.Belitan stator mesin diberi umpan oleh inverter yang 

menghasilkan suplai sinusoidal tegangan frekuensi variabel. Di sini 

frekuensi dan fase gelombang keluaran dikendalikan oleh sensor posisi 

absolut yang dipasang pada poros mesin, memberikan karakteristik self 

controlled. Rangkaian pulsa dari sensor posisi mungkin tertunda oleh 

perintah eksternal seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.5. Dalam jenis 

kontrol ini, perilaku mesin ditentukan oleh sudut torsi dan tegangan / arus. 

Mesin seperti itu dapat dipandang sebagai motor DC yang komutatornya 

diganti dengan konverter yang terhubung ke stator. Motor yang 

dikendalikan sendiri berjalan 3 memiliki sifat motor DC baik dalam 

kondisi tunak maupun dinamis dan oleh karena itu disebut motor tanpa 

komutator (CLM). Mesin ini memiliki perilaku stabilitas yang lebih baik. 

Sebagai alternatif, pulsa pengapian untuk inverter juga dapat diperoleh 

dari posisi fase tegangan stator di mana dalam hal ini sensor posisi rotor 

dapat dilepaskan. Ketika motor sinkron terlalu bersemangat, mereka dapat 

memasok daya reaktif yang diperlukan untuk pergantian thyristor. Dalam 

kasus seperti itu mesin sinkron dapat memasok dengan inverter bekerja 
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mirip dengan inverter pergantian saluran di mana sinyal penembakan 

disinkronkan dengan tegangan saluran. Sinyal pengapian disinkronkan 

dengan voltase mesin kemudian voltase ini dapat digunakan baik untuk 

kontrol maupun untuk pergantian. Oleh karena itu, frekuensi inverter akan 

sama dengan voltase mesin. Jenis inverter ini disebut load commutated 

inverter (LCI). Oleh karena itu pergantian memiliki konfigurasi sederhana 

karena tidak adanya dioda, kapasitor, dan thyristor tambahan. Tetapi 

pergantian alami ini tidak mungkin dilakukan pada kecepatan rendah 

hingga 10% dari kecepatan dasar karena voltase alat berat tidak cukup 

untuk memberikan pergantian yang memuaskan. Pada jalur itu beberapa 

sirkuit pergantian paksa harus digunakan.  

2.3. Kontrol PI 

2.3.1. Kontrol Proporsional 

Kontrol P (s) = kp, dengan keterangan k adalah konstanta, Kp adalah 

Konstanta Proporsional. simbol Kp berlaku sebagai Gain (penguat) saja 

tidak memberikan dampak dinamik ke kinerja kontroler. Penggunaan 

kontrol P mempunyai banyak keterbatasan karena kontrol, memiliki sifat 

yang tidak dinamik ini. Meskipun demikian dalam aplikasi-aplikasi dasar 

yang simpel. Kontrol P ini bisa cukup mampu untuk memperbaiki respon 

transien khususnya rise time dan setting time. Pengontrol proporsional 

mempunyai keluaran atau output yang sebanding/proporsional dengan 

besarnya sinyal kesalahan/error (selisih antara besaran yang sesuai selera 

dengan harga aktualnya).Ciri-ciri pengontrol proporsional : 
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a. Jika nilai Kp kecil, pengontrol proporsional hanya bisa melakukan 

koreksi kesalahan yang kecil, yang akhirnya hanya menghasilkan 

tanggapan sistem yang lambat (menambah rise time). 

b. Jika nilai Kp dinaikkan, reaksi sistem akan semakin cepat sampai 

keadaan yang sangat pas (mengurangi rise time). 

c. Namun jika nilai Kp diperbesar sampai mencapai harga yang 

berlebihan, akan memperoleh sistem bekerja tidak stabil atau tanggapan 

sistem akan berosilasi. 

d. Nilai Kp dapat disetting dengan demikian, sehingga mengurangi steady 

state error, namun tidak menghilangkannya. 

2.3.2. Kontrol Integratif 

Pengontrol Integral mempunyai fungsi untuk menghasilkan respon sistem 

yang memiliki kesalahan (error) keadaan nol (Error Steady State = 0 ). 

Jika sebuah pengontrol tidak mempunyai unsur integrator, pengontrol 

proporsional tidak mampu menjamin keluaran sistem dengan kesalahan 

(error) keadaan mantapnya nol.Kontrol I bisa memperbaiki bahkan 

menghilangkan tanggapan steady-state, tetapi pemilihan Ki yang salah 

dapat menyebabkan tanggapan transien yang tinggi bisa menyebabkan 

ketidakstabilan sistem. Pemilihan Ki yang terlalu tinggi justru bisa 

mengakibatkan output berosilasi karena bisa menambah orde pada 

sistem.Output pengontrol ini hasil penjumlahan yang berkepanjangan dari 

perubahan inputnya. Jika sinyal error tidak mengalami perubahan, maka 

output akan menjaga keadaan seperti sebelum terjadinya perubahan input. 
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Sinyal output pengontrol integral adalah luas bidang yang dibentuk oleh 

kurva kesalahan / error. 

2.4. PenelitianYang Pernah Dilakukan 

Daniel E Quevedo, Speed control of Permanent magnet synchronous 

motor using predictive current control,pada penelitian ini penulis 

melakuakn penelitian mengenai pengontrolan permanent magnet dengan 

melakukan pengontrolan dari arus motor yang mana metode yang 

digunakan menggunakan prediksi model yang hasilnya akan menjadikan 

kecepatan dapat diatur sedemikian rupa.Kamel .M. Hasan ,Speed control 

of permanent magnet syncronous motor using fuzzy logic controller, pada 

penelitian ini menggunakan scalar control dengan fuzzy logic controller 

yang mana penelitian ini dilakukan untuk mengatur kecepatan motor 

sinkron.Parmar Yashvi,scalar control of permanent magnet syncronous 

motor. Pada penelitian ini digunakan scalar control untuk mengatur 

MSMP agar dapat berkerja sesuai dengan kinerja oprasi inputan yaitu 

200rpm-500rpm.



 
 

 
 

 

 

 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

Adapun waktu dan tempat penelitiann ini dilaksanakan pada bulan 

Oktober 2019 sampai dengan bulan Desember 2020. 

 

3.2. Alat dan Bahan 

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Laptop Lenovo model system Z10 Processor AMD X Celeron(R) CPU 

1008M @1.80Ghz (2 CPUs), Memory 2Gb RAM. 

2. Perangkat lunak Matlab Simulink r2016b 

3. Perangkat lunak Microsoft Word 2007 

4. Perangkat lunak Microsoft Visio  

 

3.3. Spesifikasi Alat 

Adapun spesifikasi alat yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai 

berikut: 
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1. Satu unit laptop Lenovo model system Z10 Processor AMD X 

Celeron(R) CPU 1008M @1.80Ghz (2 CPUs), Memory 2Gb RAM. 

OperatingsystemWindows 10 64-bit untuk melakukan simulasi desain 

dan mensimulasikan penelitian ini.. 

2. Menggunakan perangkat lunak Matlab Simulink r2016b sebagai 

aplikasi penunjang untuk mensimulasikan penelitian ini. 

3. Menggunakan perangkat lunak Microsoft Word 2007 sebagai aplikasi 

penunjang melakukan pembuatan laporan dan pengolahan data 

penelitian. 

4. Menggunakan perangkat lunak Visio untuk membuat diagram blok dan 

diagram alur penelitian. 

 

3.4. Studi Literatur 

Pada tahapan studi literatur dilakukan untuk mencari referensi terkait 

berupa buku-buku, jurnal penelitian, sumber-sumber dari internet yang 

berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang berhubungan dengan 

pengendalian motor sinkron. Tahapan studi literatur ini bertujuan untuk 

memahami dan mengerti tentang penelitian yang akan dilakukan yaitu 

mensimulasikan pengendalian motor sinkron dengan metode self control. 

Terdapat beberapa tahapan dalam mensimulasikan penelitian ini yaitu : 

3.4.1 Melakukan Perangkaian Simulasi Pengendalian motor Sinkron 

Dengan Metode Self Control 

Tahapan perangkaian Simulasi Pengendalian motor sinkron dengan 

metode self controlyang telah didesain dalam penelitian. Model yang di 
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buat berdasarkan referensi yang didapatkan sebagai pembanding untuk 

mendapatkan nilai yang optimal. 

Mesin sinkron dikatakan dapat dikendalikan secara self control jika 

mendapat frekuensi operasinya dari inverter yang thyristornya 

mendapatkan inputan dari unit sensor posisi rotor. Sensor ini mengukur 

posisi rotor sehubungan dengan referensi stator dan mengirimkan pulsa ke 

thyristor. 

Pada gambar 3.1 dijelaskan metode self controlled, seiring dengan 

perubahan kecepatan rotor,Suplai frekuensi di stator juga berubah secara 

proporsional, sehingga medan pada stator selalu bergerak dengan 

kecepatan yang sama dengan rotor. Ini menunjukan bahwa medan stator 

dan rotor bergerak secara sinkronis padapengoperasiannya. Akibatnya 

motor sinkron yang dikendalikan secara self control tidak keluar dari step-

nya dan tidak mengalami osilasi dan tetap stabil. Pelacakan akurat 

kecepatan berdasarkan frekuensi direalisasikan dengan bantuan sensor 

posisi rotor. 

Pada mode self controlled ,suplay frekuensi berubah maka kecepatan 

sinkron sama dengan kecepatan rotor pada motor tersebut. Maka rotor 

Gambar 3. 1Self Controlled Motor Syncronous Mode 
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tidak memiliki slip Dalam mode self control, frekuensi suplai diubah 

sehingga kecepatan sinkron sama dengan kecepatan rotor. Oleh karena itu, 

rotor tidak dapat menarik keluar slip dan hunting eliminationdihilangkan.  

3.4.2 Pengujian 

Tahapan pengujian ini dilakukan dengan model desain yang telah dibuat 

dan untuk mengetahui apakah desain secara keseluruhan menghasilkan 

nilai yang optimal atau tidak. 

3.5. Analisa Data dari Hasil Pengujian 

Tahapan yang dilakukan untuk pengujian dan pengambilan data yaitu 

pertama membuat sebuah desain yang telah ditentukan, hasil simulasi 

dilakukan pengujian. Data-data yang diperoleh dapat dianalisa dan 

dibandingkan dengan teori berdasarkan referensi yang ada. Pada 

perbandingan tersebut akan disesuaikan apakah hasil simulasi dikatakan 

berhasil atau tidak. Kemudian setelah didapatkan hasil dapat diambil 

kesimpulan. 

3.6. Diagram Alir Penelitian 

Tahapan berdasarkan diagram alur penelitian ini yaitu di mulai dengan 

Studi Literatur dari berbagai sumber referensi, bimbingan dengan Dosen, 

setelah didapatkan sebuah acuan, lalu mulai menentukan sebuah desain 

Simulasi Pengendalian motor sinkron dengan metode self control, dan 

parameternya. lainnya berdasarkan referensi yang sudah ada. Simulasi 

dapat dilakukan setelah semua referensi didapatkan, jika pengujian 

berhasil lanjut pada pengambilan data simulasi berupa nilai tegangan,arus, 



22 
 

 

torka lalu menganalisa data yang didapatkan. Apabila tahap pengujian 

salah maka kembali memperbaiki desain. Semua tahapan ini dilakukan 

agar penelitian berjalan dengan teratur sesuai dengan tahapan yang dibuat 

sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan di kemudian hari. 

 

3.7. Perangkat lunak Matlab Simulink r2016b 

Matlab ( Matrix Laboratory ) mengintegrasikan komputasi numerikal, 

visualisasi, dan bahasa pemrograman tinggi yang dikembangkan oleh 

Mathworks. Perangkat lunak Matlab Simulink r2016bbanyak digunakan 

oleh peneliti dunia dalam bidang rekayasa teknik  untuk melakukan 

simulasi dan pemodelan sistem.  

 

 

Gambar 3. 2Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3.3. tampilan dari simulasi Pengendalian motor sinkron dengan 

metode self control. Proses perancangan akan disimulasikan pada 

perangkat lunak matlab simulink 2016b.  

3.4.1 Desain motor Sinkron 

Desain motor sinkron merupakan langkah merangkai Motor sinkron dan  

memberikan penamaan terhadap bagian yang dibuat. 

 

Gambar 3. 4Tampilan Matlab r2016b Simulink Desain Motor Sinkron 

 

 

 

Gambar 3. 3Tampilan Awal Matlab r2016b Simulink 
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3.4.2 Mengatur Nilai Motor 

Mengatur nilai motor Pada model desain motor sinkron yang telah dibuat. 

Dengan mengatur nilai motorpada akan menentukan keakuratan dalam 

mendapatkan hasil simulasi yang dilakukan pada perangkat lunak . 

 

Gambar 3. 5TampilanMatlab r2016b Simulink Nilai Motor Sinkron 

2.3.2. Pengendali Self Control 

self control merupakan bagian untuk kontrol dari motor sinkron dengan 

mengatur nilaispeed control ,DC bus control, dan vector control dari 

pengendali Kp Ki sehingga akan menampilkan hasil yang diinginkan.  
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Gambar 3. 6Tampilan Matlab r2016b Simulink Pengendali 

Self Control 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Pengendalian motor sinkron dapat dilakukan dengan self control yang   

didapatkan dengan melakukan pengaturan nilai arus jangkar yang 

disetting dengan kontrol PI. 

2. Pada simulasi didapatkan hasil Sebagai berikut  

a. Semakin besar beban maka arus (ia) akan semakin besar 

b. Semakin besar beban maka fluks maksimum akan semakin besar 

c. Semakin besar beban maka torsi akan semakin besar 

d. Pengendalian self control akan menjaga putaran rotor di 200Rpm 

dengan beban 0-1000Nm 

3. Pada pengendalian motor sinkron dengan metode self control 

didapatkan bahwa dengan keadaan beban 1500Nm pengaturan self 

control tidak akan bekerja dengan baik, ini disebabkan keadaan 
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overwight, arus (ia) yang dibangkitkan terlalu besar menjadikan motor 

tidak dapat dikontrol dengan setting yang di buat. 

 

5.2. Saran 

Adapun saran yang dapat diberikan pada penelitian untuk penelitian 

selanjutnya menggunakan jenis motor yang berbeda, metode control dan 

sistem control yang lebih baik misal PID dan membuat pengukuran secara 

langsung agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat diaplikasikan. 
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