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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dari tahun ke tahun pemanfaatan komponen elektronika daya didalam 

proses konversi energi listrik semakin berkembang. Karakteristik dari peralatan-

peralatan elektronika daya untuk pengendalian daya dari satu bentuk ke bentuk 

yang lain telah memungkinkan hal tersebut. Peralatan elektronika daya dikenal 

dengan bentuk yang kompak, relatif tidak memerlukan tempat yang luas dan juga 

memiliki pengaturan yang begitu luas, akan tetapi sumber tegangan listik di 

Indonesia masih menggunakan sumber tegangan Alternating Current (AC), 

sehingga perlu adanya suatu penyearah untuk merubah tegangan AC menjadi 

tegangan Direct Current (DC). Untuk mendapatkan tegangan DC diperlukan 

suatu rangkaian penyearah (rectifier).  

Namun penggunaan komponen elektronika daya didalam suatu sistem 

tenaga listrik justru menimbulkan masalah baru yaitu faktor daya dari sumber AC 

menjadi rendah dan mengalami gangguan harmonisa. Penggunaan komponen 

elektronika daya membuat bentuk gelombang yang dihasilkan tidak sinusoidal 

murni (terdistorsi) sehingga menimbulkan harmonisa. Munculnya harmonisa pada 

suatu sistem tenaga listrik dapat memperburuk kualitas daya sistem tersebut, 

karena dapat menyebabkan faktor daya sistem menjadi lebih rendah, distorsi 

gelombang tegangan, meningkatkan rugi-rugi sistem, pembebanan lebih pada 

peralatan, pergeseran titik netral sistem, ataupun peningkatan arus netral pada 

sistem. 

Perbaikan kinerja penyearah terus mengalami kemajuan untuk mengurangi 

hal-hal yang dihasilkan oleh komponen elektronika daya tersebut. Untuk 

mendapatkan sumber DC  namun tidak menurunkan kualitas daya, maka 

dibutuhkan suatu penyearah yang dilengkapi  dengan rangkaian Power Factor 

Correction (PFC). Berbagai macam rangkaian PFC telah dikembangkan, salah 
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satu cara untuk mendapatkan faktor daya yang tinggi adalah dengan menggunakan 

kontrol arus ramp comparison current control. 

Pada tugas akhir ini akan dibahas tentang penyearah tiga phasa gelombang 

penuh dengan menggunakan kontrol arus ramp comparison current control, 

kemudian dibandingkan terhadap penyearah konvensional dengan beban yang 

sama. Diharapkan nilai faktor daya dan harmonisa pada rangkaian penyearah 

menggunakan kontrol arus ramp comparison current control lebih baik 

dibandingkan dengan penyearah konvensional sehingga dapat meningkatkan 

efisiensi pada sistem. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Bagaimana merancang penyearah gelombang penuh 3 phasa dengan 

kualitas faktor daya yang baik serta mempunyai harmonisa yang 

rendah? 

2. Bagaimana merancang teknik pemicu PWM dengan menggunakan 

kontrol arus ramp comparison current control ? 

3. Bagaimana mensimulasikan dengan software Matlab untuk 

penggunaan penyearah dengan menggunakan kontrol arus ramp 

comparison current control. 

 

1.3 Tujuan 

Pada tugas akhir ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Merancang, mensimulasikan dan menganalisa penyearah gelombang 

penuh tiga phasa agar mempunyai faktor daya yang baik dengan 

harmonisa yang rendah. 

2. Merancang, mensimulasikan, dan menganalisa penyearah tiga phasa 

gelombang penuh dengan kontrol arus ramp comparison current 

control. 
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3. Membandingkan nilai faktor daya dan harmonisa keluaran penyearah 

konvensional dengan penyearah menggunakan kontrol arus ramp 

comparison current control. 

 

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. Penyearah yang digunakan yaitu penyearah tiga phasa dengan gelombang 

penuh menggunakan dioda. 

2. Perbaikan faktor daya menggunakan kontrol arus ramp comparison 

current control. 

3. Beban yang digunakan yaitu beban resistansi dari resistor dengan nilai 

yang bervariasi. 

4. Simulasi dan analisis menggunakan simulink Matlab. 

 

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 PENDAHULUAN  

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, tujuan dari tugas 

akhir, rumusan masalah, batasan masalah, sistematika penulisan 

yang digunakan dalam tugas akhir ini. 

 BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

Menjelaskan tentang landasan teori sebagai acuan atau referensi 

penelitian untuk melakukan penelitian, dalam landasan teori ini 

membahas beberapa toeri penting dalam tugas akhir ini yaitu 
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faktor daya, harmonisa, penyearah, dan kontrol arus ramp 

comparison current control. 

BAB III  PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh 

penulis dalam merancang penyearah gelombang penuh tiga 

phasa menggunakan kontrol arus ramp comparison 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 penyearah konvensional dan juga penyearah 

dengan kontrol arus ramp comparison current control. 

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. 

 


