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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada saat ini perkembangan dibidang industri maju dengan pesat sehingga 

dengan demikian kebutuhan akan energi listrik juga akan semakin meningkat. 

Energi listrik tersebut dapat dikonversikan ke bentuk energi lain, seperti dari energi 

mekanik menjadi energi listrik maupun sebaliknya. Penggunaan generator untuk 

pembankit tenaga alam seperti PLTMH untuk menghasilkan energi listrik yang 

efisien. Sistem kontrol pada pembangkit listrik mempunyai fungsi agar jumlah 

listrik yang dihasilkan sama dengan jumlah listrik yang dikonsumsi, sehingga 

kualitas listrik yang dihasilkan berupa tegangan dan arus tetap terjaga. Sedangkan 

tegangan yang tidak stabil dapat merusak sistem pengendali PLTMH serta alat 

elektronik rumah tangga seperti munculnya distorsi line yang berlebihan [1] [3]. 

Dengan adanya permasalahan distorsi line yang berlebihan mengakibatkan 

timbulnya kerusakan mekanik elektronik rumah tangga pada beban konsumen. 

Maka dari itu palnt PLTMH di lengkapi sistem ELC sebagai pengontrolan tegangan 

turbin, kemudian sistem kontrol pid sebagai penstabil sistem dan ELC 3 step ballast 

load sebagai meredam distorsi [5]. 

Pengontrolan TRIAC dapat di lakukan dengan sistem kontrol 

Proporsional Integral Derivative (PID). Kontroler PID berfungsi untuk 

memperbaiki peforma putaran generator di saat ada beban yang berubah-ubah. 

Kontroller PID membutuhkan penyesuaian parameter penguatan yaitu gain 

proporsional (Kp), gain integral (Ki), gain Derivatif (Kd) apabila parameter 

generator berubah, seperti perubahan beban konsumen yang bertahap. Kemudian, 

masalah utama kontroler PID adalah tuning [2]. 

Sebelumnya sudah ada penelitian terdahulu yang pernah dilakukan oleh 

Machmud Effendy yang membuat ELC dengan 2 step BL dan oleh Erdyan Setyo 

dengan 1 step BL. Dari dua penelitian yang sudah di lakukan di atas terdapat 

perbedaan pada distorsi (harmonik) yang dihasilkan. Dengan menggunakan 2 step 

BL mempunyai distorsi lebih sedikit dibanding dengan 1 step BL. Semakin 
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banyaknya step pada BL, hal ini di maksudkan untuk mengurangi distorsi pada 

tegangan line atau generator [4]. 

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah sebagai 

berikut; 

1. Bagaimana kondisi tegangan generator saat pengalihan beban 

konsumen ke BL?   

2. Bagaimana mendesain sistem kontrol beban elektronik pada PLTMh 

dengan  menggunakan 3 step BL? 

3. Bagaimana menguji sistem kontrol beban elektronik agar diketahui nilai 

Total Harmonic Distorsi (THD)? 

4. Bagaimana cara kerja sistem ketika terjadi perubahan beban konsumen? 

 

1.3 TUJUAN 

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk; 

1. Mengurangi distorsi line yang terlalu besar. 

2. Memperoleh desain sistem kontrol beban elektronik dengan 

menggunakan 3 step BL. 

3. Memperoleh nilai THD. 

4. Mendapatkan kinerja sistem ketika terjadi perubahan beban konsumen. 

 

1.4 BATASAN MASALAH 

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut; 

1. Analisa kinerja sistem kontrol beban elektronik dengan 3 step BL. 

2. Menggunakan 3 step ballast load untuk memperbaiki kualitas beban. 

3. Menggunakan simulasi Simulink MATLAB. 

4. Analisa pada sistem dilakukan saat terjadi perubahan beban konsumen. 
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1.5 SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR 

Sistematika penulisan tugas akhir ini terbagi atas lima bagian dan masing-

masing bab akan terurai sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, metode penelitian, dan 

sistematika penulisan tugas akhir.  

BAB II DASAR TEORI  

Sebagai bahan acuan dalam penyusunan tugas akhir, oleh karena itu 

diperlukan dasar teori yang berupa materi-materi perkuliahan atau ilmu  

diluar perkuliahan yang berhubungan dengan tema tugas akhir. 

BAB III PERANCANGAN PEMODELAN SISTEM  

Pada bab ini membahas tentang perancangan pemodelan sistem yaitu 

membuat simulasi.  

BAB IV  PENGUJIAN SIMULASI DAN ANALISIS  

Pada bab ini membahas tentang data yang diperoleh dari hasil simulasi, 

serta menjelaskan hasil pengujian.  

BAB V  PENUTUP  

Pada bagian penutup berisi kesimpulan dan saran. 


