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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Listrik dapat dikategorikan sebagai salah satu kebutuhan pokok, karena 

banyaknya  peralatan  listrik  yang dioperasikan  dalam  kehidupan  sehari-

hari. Kualitas  daya listrik menjadi  faktor  penting  agar peralatan elektronika 

yang kita gunakan tidak mengalami kerugian. Faktor penyebab kualitas daya 

menurun salah satunya adalah penggunaan beban tidak linear. Penggunaan 

beban tidak linear mengakibatkan adanya distorsi pada gelombang 

fundamental 50 Hz atau yang dikenal dengan istilah Total Harmonic 

Distortion (THD). Permasalahan yang timbul akibat besarnya harmonisa 

antara lain dapat menyebabkan rugi-rugi daya pada sistem meningkat, 

pemanasan berlebih pada transformator, penghantar netral mengalami 

pemanasan akibat peningkatan arus. 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) merupakan  salah  satu  

sarana  publik  dengan  jumlah pengoperasian beban tidak linear yang banyak. 

Beberapa peralatan yang termasuk beban tidak linear antara lain power supply, 

lampu flourescent yang menggunakan elektronik ballast (lampu hemat 

energi), dan peralatan elektronik yang didalamnya banyak terdapat komponen 

semi konduktor atau elektronika daya sebagai rangkaian pengendali motor 

listrik. Penanggulangan harmonisa dapat dilakukan dengan filterisasi 

harmonisa. Salah satu cara filterisasi harmonisa adalah dengan filter aktif. 

Proses pembentukan arus kompensasi pada  filter  aktif  menggunakan  kontrol  

Pulse Witdh Modulation (PWM) yang memberikan sinyal kontrol pada  

pensaklaran inverter  untuk  mendapatkan  arus  injeksi yang dibutuhkan oleh 

sistem.  

Kontrol PWM dapat menggunakan sistem kontrol berbasis  kecerdasan  

buatan, diantaranya adalah kontrol PWM dengan pengendali Proportional 

Integratif (PI) dan juga pengontrolan menggunakan fuzzy polar. Pada 

penelitian  ini  menggunakan implementasikan fuzzy logic controller sebagai  

kontrol berbasis  kecerdasan  buatan. Implementasi fuzzy logic controller 
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dalam  pengoperasian  filter yang  disimulasikan pada Matlab diharapkan 

dapat  mengurangi  THD  arus  lebih  baik dibandingkan tanpa filter fuzzy 

logic. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa besar faktor harmonisa yang dihasilkan sistem kelistrikan UMM 

(kampus 3 GKB 1) ? 

2. Bagaimana merancang filter aktif shunt berbasis fuzzy logic controller 

untuk mengurangi THD arus pada sistem kelistrikan UMM (Kampus 3 

GKB-1) ? 

3. Bagaimana nilai THD arus sebelum dan sesudah menggunakan filter aktif 

shunt berbasis fuzzy logic controller ? 

 

1.3  Tujuan  

1. Mengurangi nilai THD arus pada sistem kelistrikan Universitas 

Muhammadiyah Malang (Kampus 3 GKB-1) dengan menggunakan filter 

aktif shunt berbasis fuzzy logic controller. 

2. Mendapatkan hasil perbandingan nilai THD arus sebelum menggunakan 

filter aktif shunt berbasis fuzzy logic controller dan sesudah menggunakan 

filter aktif shunt berbasis fuzzy logic controller. 

 

1.4 Batasan Masalah  

Agar tujuan dari tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, 

dibutuhkan suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut, 

1. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini penggunaan filter aktif dan tidak 

membahas filter pasif. 

2. Faktor daya pada sistem tidak diperhatikan. 

3. Komponen yang digunakan dalam filter aktif ini dianggap ideal. 

4. Rugi-rugi pada sistem tidak diperhatikan. 

5. Kualitas daya pada sistem tidak diperhatikan. 
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1.5 Metode Pemecahan Masalah 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 

a. Study Lapangan 

Mengunjungi lokasi objek studi dan mencari data informasi melalui 

badan perlengkapan bidang kelistrikan kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang.  

b. Studi Literatur 

Membaca buku-buku penunjang dan data-data yang diperlukan sesuai 

dengan metode yang mencakup landasan teoritis. 

c. Pembahasan 

Pembahasan yang dilakukan diantaranya : 

a. Analisis harmonisa pada sistem kelistrikan UMM ( kampus 3 

GKB-1). 

b. Simulasi sistem tanpa filter aktif shunt untuk mendapatkan nilai 

harmonisa. 

c. Perancangan filter aktif shunt berbasis fuzzy logic controller. 

d. Hasil dan Pembahasan  

Dari hasil pembahasan yang sudah diteliti dan diperhitungkan maka 

dapat diketahui filter yang tepat. 

e. Pengambilan Kesimpulan dan Saran 

Setelah menganalisa hasil data yang diperoleh dari lapangan, maka 

didapatkan beberapa kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang 

terjadi, sehingga tujuan akhir dapat diselesaikan. 
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1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir  

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan, metodologi, dan sistematika. 

BAB II DASAR TEORI 

  Menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang memberikan teori 

sebagai acuan atau referensi peneliti untuk melakukan penelitian. 

Tinjauan pustaka membahas beberapa teori penting dalam tugas 

akhir ini yaitu harmonisa, filter aktif, fuzzy logic controller dan 

inverter. 

BAB III RANCANGAN PENELITIAN 

 Menjelaskan tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis 

dalam merancang filter aktif harmonisa dan membuat simulasi pada 

matlab. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

 Pada bagian ini berisi tentang hasil pengujian analisis simulasi 

sistemnya. 

BAB V PENUTUP 

 Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pengerjaan tugas 

akhir dan saran untuk memperbaiki kekurangan dari perancangan 

sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih baik. 




