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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dari tahun ke tahun kebutuhan daya listrik akan semakin meningkat, 

seiring juga dengan mulai berkurangnya cadangan energi bahan bakar fosil yang 

digunakan pada pembangkit listrik. Oleh karena itu dibutuhkanlah salah satu 

energi alternatif yang dapat membantu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil 

yang digunakan pada pembangkit listrik. Perusahaan listrik negara merupakan 

salah satu perusahaan yang menjadi pemasok listrik utama di indonesia yang 

sebagian besar pembangkit listriknya menggunakan bahan bakar fosil, oleh karena 

itu akan terbebani dengan kebutuhan daya listrik yang terus meningkat, maka dari 

itu dibutuhkan sumber energi listrik terbarukan yang dapat menopang beban 

listrik yang diterima perusahaan listrik negara, misalnya : photovoltaic (pv), dan 

juga pembangkit energi terbarukan lainnya. Sumber listrik dengan energi 

terbarukan pada umumnya masih menghasilkan daya arus searah DC, sehingga 

membutuhkan sistem konversi ke dalam bentuk daya arus bolak–balik AC dengan 

menggunakan inverter DC- AC. 

Sumber listrik  arus searah DC yang berasal dari sumber energi terbarukan 

yang dikoneksikan dengan sistem jaringan listrik membutuhkan proses 

sinkronisasi, sinkronisasi adalah suatu cara untuk menghubungkan dua sumber 

arus bolak–balik AC. Proses tersebut dilakukan dengan cara mengkontrol cara 

kerja inverter yang karakteristiknya sesuai agar bisa digunakan sebagaimana pada 

jaringan listrik distribusi satu fasa, sehingga inverter tersebut akan menghasilkan 

arus, fasa dan frekuensi yang sesuai dengan jaringan listrik dsitribusi satu fasa 

(Helly Andri, 2012). 

Strategi kontrol arus pada inverter dapat berupa kontrol hysterisis, 

prediktif kontrol, dan kontrol arus ramp comparison current control dan jenis 

kontrol arus lainnya. Pada kontrol arus hysterisis adalah kontrol yang 

membandingkan arus output dengan arus referensi setelah diberi batas toleransi 

yang telah ditentukan. Pada kontrol prediktif adalah kontrol yang menghitung 
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tegangan inverter yang dibutuhkan untuk memaksa arus mengikuti arus referensi 

pada sampel waktu tertentu. Sedangkan pada kontrol arus ramp comparison 

current control adalah kontrol yang membandingkan arus eror ke dalam 

gelombang segitiga untuk menghasilkan sinyal pulsa trigger yang digunakan 

untuk mengendalikan switch  pada inverter (Nazif Hazlif, 2015). 

Pada tugas akhir ini akan dibahas tentang kontrol arus hysterisis current 

control sebagai kontrol arus dalam sinkronisasi inverter satu fasa dengan jaringan 

distribusi, kemudian dibandingkan terhadap inverter konvensional dalam hal ini 

arus keluaran inverter, daya aktif, dan daya reaktif. Diharapkan arus keluaran 

inverter pada rangkaian inverter satu fasa dengan kontrol arus hysterisis dapat 

meningkatkan daya arus dibanding inverter konvensional sehingga dapat 

menambah daya pada jaringan distribusi satu fasa. 

1.2 Rumusan Masalah 

Terdapat beberapa masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini : 

 Bagaimana merancang sinkronisasi inverter konvensional satu fasa dengan 

jaringan distribusi ? 

 Bagaimana merancang sinkronisasi inverter satu fasa dengan jaringan 

distibusi menggunakan kontrol arus hysterisis ? 

 Bagaimana mensimulasikan dengan software MATLAB untuk 

penggunaan inverter satu fasa konvensional, dan inverter satu fasa dengan 

kontrol arus hysterisis, agar dapat diketahui berapa keluran daya yang 

dihasilkan oleh inverter tersebut ? 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari tugas akhir ini adalah : 

 Membandingkan hasil keluaran daya yang dihasilkan oleh inverter 

konvensional dengan inverter menggunakan kontrol arus hysterisis current 

control. 

 Menggunakan kontrol arus hysterisis current control sebagai kontrol arus 

inverter satu fasa dengan jaringan distribusi. 
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 Menggunakan phase lokced loop satu fasa sebagai metode sinkronisasi. 

1.4 Batasan Masalah 

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

dibutuhkan suatu batasa-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. 

Batasan-batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

 Cara kerja full bridge inverter satu fasa menggunakan pemicuan hasil dari 

pengoperasian kontrol arus hysterisis current control. 

 Cara kerja full bridge inverter satu fasa konvensional menggunakan teknik 

pemicuan SPWM. 

 Teknik sinkronisasi menggunakan Phase Locked Loop dari library default 

MATLAB. 

 Simulasi menggunakan simulink MATLAB 2013Ra. 

1.5 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Dalam penyusunan tugas akhir ini dibagi dalam lima bab masing-masing 

bab akan terbagi dalam beberapa sub-bab. Adapun kelengkapan pembagian 

tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULAUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dari tugas akhir, 

rumusan masalah, batasan masalah, sistematika penulisan yang 

digunakan dalam tugas akhir. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang landasan teori sebagai acuan atau referensi 

peneliti untuk melakukan penelitian, dalam landasan teori ini 

membahas beberapa teori penting dalam tugas akhir ini yaitu 

sumber DC,  Insulated Gate Bipolar Transistor (IGBT), Inverter, 

Setrategi kontrol arus, Sistem sinkronisasi, Metode sinkronisasi dan 

MATLAB (Matrix Laboratory). 
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BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang peneletian yang sudah dilakukan oleh penulis 

dalam merancang sinkronisasi inverter dengan jaringan distribusi 

satu fasa dengan kontrol arus hysterisis current control dan 

membuat simulasi pada simulink MATLAB 2013Ra. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Pada bagian ini berisi tentang hasil pengujian dan analisa simulasi 

dari inverter konvensional dan juga inverter dengan kontrol arus 

hysterisis current control yang terhubung dengan jaringan 

distribusi satu fasa. 

BAB  V PENUTUP 

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan dari pengerjaan tugas 

akhir ini dan juga saran untuk memperbaiki kekurangan dari 

perancangan sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih baik 

lagi. 

 


