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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini beban industri dan rumah tangga mengalami peningkatan yang begitu 

pesat pada sistem tenaga listrik di Indonesia. Peningkatan tersebut berupa 

peningkatan beban non-linier yang merupakan sumber harmonisa arus sehingga 

menyebabkan terjadinya permasalahan serius terhadap kualitas dan keamanan sistem 

tenaga listrik. Karena beban non-linier sendiri menarik arus dengan bentuk non-

sinusoidal, walaupun disuplai dari sumber tegangan sinusoidal. 

Salah satu cara yang sering digunakan dalam mengurangi harmonisa adalah 

dengan pemasangan filter aktif. Filter ini merupakan tipe baru untuk peralatan filter 

eliminasi harmonisa dalam sistem tenaga. Filter ini disusun dari peralatan berbasis 

elektronika daya. Dalam rangkaian tersebut filter aktif akan menginjeksi arus untuk 

membatalkan harmonisa yang terkandung pada arus beban. Peralatan switching yang 

digunakan untuk filter aktif dapat berupa mosfet, (Insulated Gate Bipolar Transistor) 

IGBT, transistor daya, (Pulse Width Modulation) PWM. 

Perbaikan kinerja inverter terus mengalami kemajuan untuk mengurangi hal-hal 

yang dihasilkan oleh komponen elektronika daya. Salah satunya multilevel inverter 

yang mulai popular dalam mengatasi masalah harmonisa. Topologi dari multilevel 

inverter diklasifikasikan menjadi tiga tipe, flying capasitor, diode clamped, dan 

cascaded multilevel inverter. Cascaded multilevel inverter adalah satu topologi yang 

paling populer digunakan disusun dari beberapa inverter H-bridge. Cascaded 

multilevel inverter membutuhkan paling sedikit komponen pada tingkatan tegangan 

sama dibandingkan jenis multilevel inverter lain (Arifansyah, 2016).  
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Pada penelitian sebelumnya, (Agustinus, 2011) membahas tentang penggunaan 

filter pasif untuk mereduksi harmonisa akibat pemakaian beban non-linier. Dimana 

dengan metode ini nilai THD arus dapat diturunkan dari 163.43% hingga mencapai 

62.32% untuk THD arus.  

Pada tugas akhir ini, menganalisis pereduksian total harmonic distortion terhadap 

beban non-linier sistem tenaga listrik sebelum dan sesudah pemasangan filter aktif 

dengan metode cascaded multilevel inverter. Diharapkan nilai THD pada tugas akhir  

yang dilakukan ini jauh berkurang sesuai dengan standart IEEE yang telah ditetapkan 

dibanding dengan penelitian sebelumnya sehingga dapat meningkatkan efisiensi pada 

sistem. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada, penulis merumuskan beberapa 

permasalahan yang akan diangkat, yaitu sebagai berikut: 

1. Bagaimana memodelkan THD akibat adanya beban non-linier? 

2. Bagaimana merancang filter aktif dengan metode cascaded multilevel inverter 

17-level cascaded 8-bridge untuk mengurangi THD terhadap beban non-

linier? 

1.3 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pokok yang dihadapi dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Memodelkan THD akibat adanya beban non-linier. 

2. Merancang filter aktif dengan metode cascaded multilevel inverter 17-level 

cascaded 8-bridge untuk mengurangi THD terhadap beban non-linier. 
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1.4 Batasan Masalah 

Ruang lingkup yang akan dibatasi dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah: 

1. Perancangan beban non-linier menggunakan pemodelan. 

2. Motor induksi menggunakan spesifikasi dari Matlab. 

3. Simulasi menggunakan software Matlab R2012B 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bagian yang menjelaskan tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, batasan masalah, dan sistematika. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

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 

THD, PID, dan cascade H-bridge multilevel inverter beserta 

pemicuannya. 

BAB III RANCANGAN PENELITIAN 

Menjelaskan tentang penelitian yang sudah dilakukan oleh penulis 

dalam merancang filter aktif cascaded H-bridge multilevel inverter dan 

membuat simulasi pada matlab. 

BAB IV PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Pada bagian ini berisi tentang hasil pengujian analisis simulasi sistem. 

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. 

 

 


