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BAB II 

DASAR TEORI 

2.1 Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) 

PLTMh biasanya tidak menyuplai listrik ke jaringan PLN, energi listrik 

PLTMh utamanya digunakan di daerah-daerah terpencil dimana jaringan listrik 

PLN tidak ada. Secara khusus PLTMh menyediakan daya untuk industri kecil 

pedesaan atau masyarakat pedesaan. Kisaran ukurannya dari sejumlah kecil 

kilowatt, yang hanya cukup untuk menyediakan penerangan lokal ke sebuah 

kelompok rumah-rumah, hingga 200 kW. Sebuah skema mikrohidro memerlukan 

dua hal, yaitu debit air dan ketinggian jatuh air atau yang biasa disebut dengan 

Head untuk menghasilkan tenaga yang bermanfaat. Pembangkit tenaga air adalah 

suatu bentuk perubahan tenaga dari tenaga air dengan ketinggian dan debit tertentu 

menjadi tenaga listrik, dengan menggunakan turbin air dan generator [1]. Daya 

(power) yang dihasilkan dapat dihitung berdasarkan rumus berikut : 

P = ρ.Q.h.g.............................................................................................(2-1) 

Dimana : 

P = daya keluaran secara teoritis (watt) 

ρ = massa jenis fluida (kg/m3) 

Q = debit air (m3/s) 

h = ketinggian efektif (m) 

g = gaya gravitasi (m/s2) 

Daya yang keluar dari generator dapat diperoleh dari perkalian efisiensi 

turbin dan generator dengan daya yang keluar secara teoritis. Sebagaimana dapat 

dipahami dari rumus tersebut di atas, daya yang dihasilkan adalah hasil kali dari 

tinggi jatuh dan debit air, oleh karena itu berhasilnya pembangkitan tenaga air 

tergantung daripada usaha untuk mendapatkan tinggi jatuh air dan debit yang besar 

secara efektif dan ekonomis. 

Pembangkit listrik tenaga air skala mikro pada prinsipnya memanfaatkan 

beda ketinggian dan jumlah debit air per detik yang ada pada aliran air saluran 
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irigasi, sungai atau air terjun. Aliran air ini akan memutar poros turbin sehingga 

menghasilkan energi mekanik. Energi ini selanjutnya menggerakkan generator dan 

generator menghasilkan listrik [6]. 

 

Gambar 2.1 Skema Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) 

 

2.2 Jenis Kontrol Beban Pada Pltmh 

Sistem kontrol pada Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMh) pada 

dasarnya ada dua macam yaitu ; 

1) Governor (pengaturan debit masukan air ke turbin) 

2) kontrol beban yang bisa membuat frekuensi generator sinkron tetap 

konstan yaitu ELC (pengatur beban elektronik) 

 

2.2.1 Governor 

Governor atau sistem pengatur adalah suatu peralatan untuk mengatur 

putaran turbin (frekuensi listrik) relatif tetap konstan untuk berbagai kondisi 

beban. Untuk melakukan fungsinya tersebut, governor mengukur frekuensi 

yang dihasilkan generator dengan cara mengukur kecepatan putar poros 

generator tersebut karena frekuensi yang dihasilkan generator sebanding 

kecepatan putar poros generator. Governor didesain agar putaran turbin-

generator konstan dalam range yang dikehendaki dengan menambah atau 

mengurangi debit air yang masuk ke runner turbin untuk mempertahankan 

keseimbangan daya antara masukan daya (power input) dan permintaan daya 
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(power demand). Kerugian sistem ini adalah ketidakmampuannya bereaksi 

cepat bila terjadi perubahan beban secara mendadak [6]. 

 

2.2.2 Electronic Load Controller (ELC)  

Pada pembangkit, pengendalian putaran diutamakan berfungsi sebagai 

pengendali frekuensi generator.  Perubahan putaran frekuensi generator dapat 

disebabkan karena adanya perubahan daya penggerak.  Jika daya air yang 

masuk ke turbin dibuat selalu tetap sehingga daya penggerak turbin selalu tetap, 

maka frekuensi dan respon generator akan menjadi fungsi dari beban. Agar 

frekuensi yang dihasilkan oleh generator besarnya selalu tetap, maka besar 

beban dari generator harus selalu tetap. Untuk itu diperlukan beban semu yang 

besar bebannya dapat diatur sesuai dengan pengurangan beban dari PLTMh. 

Beban semu ini disebut beban komplemen (ballast load).  Untuk mendapatkan 

daya keluaran total generator terjaga tetap dapat dituliskan: 

 

Pgen=Pbeban+Pballast=Konstan....................................................................(2-2) 

 

Pada suatu kondisi beban tertentu (pada beban sebesar 75% beban 

penuh), daya air yang masuk ke turbin diatur sehingga diperoleh putaran 

generator yang dikehendaki. Jika pada beban konsumen terjadi penurunan 

beban sebesar beban konsumen (∆I), maka beban komplemen akan dilewati 

arus yang rata-ratanya akan sebesar penurunan arus akibat turunnya ∆I. Dengan 

demikian generator akan dibebani dengan total beban yang selalu konstan. 

Diagram blok dari uraian tersebut seperti ditunjukkan pada gambar 2.2. 

I          I − I∆ 

 

 

∆I 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Blok Pembagian Daya Beban Semu 

Generator Beban Konsumen 

(Beban Semu) 

Ballast Load 
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Oleh karena daya yang masuk ke turbin dibuat tetap dan beban yang 

dirasakan oleh generator juga selalu tetap, maka putaran generator senantiasa 

juga tetap.  Dengan kata lain, jika debit air konstan maka generator harus 

dibebani dengan daya konstan agar putaran generator selalu tetap.  Oleh karena 

beban semu tidak selalu konstan, maka untuk menjaga kestabilan putaran turbin 

generator diperlukan beban semu yang besarnya diatur oleh ELC sedemikian 

rupa sehingga : 

 

Beban Konsumen + Beban Semu = Kapasitas Nominal Generator 

 

Formula tersebut berlaku untuk setiap kondisi beban semu, sehingga 

secara grafik dapat juga diilustrasikan seperti di bawah ini. 

Gambar 2.3 Kurva Perubahan Beban  

 

Dari gambar di atas terlihat bahwa daya pembangkit selalu stabil karena 

perubahan beban semu (main load) selalu diimbangi dengan perubahan beban 

pada BL.  

 

Gambar 2.4 Blok Diagram pengontrolan ELC 
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Pada prinsipnya ELC bertujuan agar besar daya yang dibangkitkan oleh 

generator selalu sama dengan daya yang diserap oleh konsumen ditambah 

dengan daya yang dibuang ke beban ballast, dengan demikian akan diperoleh 

frekuensi dan tegangan yang stabil. Pengertian sederhananya ELC adalah suatu 

alat yang berfungsi untuk menjaga agar frekuensi dan tegangan yang dihasilkan 

PLTMh tetap konstan walaupun beban berubah-ubah. 

a. Beban Semu (Ballast Load) 

Beban semu dirancang untuk menstabilkan nilai tegangan dan frekuensi 

berdasarkan perubahan nilai tegangan beban utama. Nilai frekuensi beban 

semu ini mengacu pada perubahan frekuensi beban utama. Perubahan 

tersebut berdasarkan persamaan [8]. 

 𝑓𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 = 𝑓𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑢𝑡𝑎𝑚𝑎 

Untuk sederhananya beban semu digunakan sebagai tempat pengalihan 

daya dari perubahan yang terjadi pada beban sebenarnya dengan tujuan 

untuk menjaga agar putaran generator tetap konstan meskipun terjadi 

perubahan arus pada beban sebenarnya. 

b. Thyristor  

Pengaturan daya listrik dapat dilakukan dengan cara melakukan 

konversi bentuk gelombang besaran tertentu menjadi bentuk lain dengan 

menggunakan suatu rangkaian elektronika dengan prinsip kerja yang 

memanfaat karakteristik pensakelaran dari piranti semikonduktor daya. 

Esensi dasar rangkaian elektronika daya dapat dijelaskan melalui Gambar 

2.5 (a) dan (b). Gambar 2.5 (a) merupakan pengaturan sumber tegangan VS 

menjadi sumber tegangan luaran (VRL) pada beban RL yang nilainya 

ditentukan oleh pengaturan potensiometer, dimana nilai tegangan VRL akan 

selalu lebih kecil atau maksimum sama dengan tegangan VS.  

Pengaturan tegangan dengan menggunakan potensiometer ini, terdapat 

rugi daya pada potensiometer sebesar I2 (R1 + R2). Dalam konsep rangkaian 

elektronika daya, rugi daya tersebut harus ditiadakan atau dirancang tidak 

ada rugi daya dalam rangkaian. Untuk keperluan tersebut, potensiometer 

diganti dengan prinsip pensakelaran elektronis (electronic switching)[8] .  
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Prinsip pensakelaran elektronis merupakan dasar dari operasi suatu 

rangkaian elektronika daya seperti ditunjukkan pada Gambar 2.5 (b). 

Komponen semikonduktor daya sebagaimana dijelaskan di muka umumnya 

digunakan sebagai sakelar elektronis ini. Dari Gambar 2.4(b) dapat 

dijelaskan bahwa saat sakelar elektronis (SE) kondisi ON dan OFF tidak 

terjadi rugi daya pada SE, karena saat ON tegangan pada SE sama dengan 

nol dan arus yang mengalir pada SE sama dengan arus pada beban RL. 

Sebaliknya, saat OFF tegangan pada SE sama dengan sumber VS tetapi arus 

yang mengalir pada SE sama dengan nol sehingga rugi daya sama dengan 

nol. 

 

Gambar 2.5 Prinsip Dasar Rangkaian Elektronika Daya  

 

Salah satu komponen semikonduktor daya yang digunakan sebagai 

sakelar, pengubah, dan pengatur diantaranya triac. Triac atau yang dikenal 

dengan nama Bidirectional Triode Thyristor, dapat mengalirkan arus listrik 

ke kedua arah ketika dihidupkan (trigger). Triac dapat dihidupkan dengan 

memberikan tegangan positif ataupun negatif pada elektroda gerbang. 

Sekali dihidupkan, komponen ini akan terus menghantar hingga arus yang 

mengalir lebih rendah dari arus genggamnya, misalnya pada akhir paruh 

siklus dari arus bolak-balik. Operasi triac sangat mirip dengan SCR. 

Perbedaannya adalah apabila SCR dihubungkan ke dalam rangkaian AC, 

tegangan output disearahkan menjadi arus searah sedangkan triac dirancang 

untuk untuk menyediakan cara agar kontrol daya AC. Oleh karena itu, 

output dari triac adalah arus bolak balik, bukan arus searah.  
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Gambar 2.6 Simbol Triac Dan Struktur Dasar Sebuah Triac 

 

Gambar 2.7 Rangkaian Ekivalen Sebuah Triac  

 

c. AC Regulator Tiga-Fasa  

Rangkaian AC regulator merupakan suatu rangkaian elektronika daya 

yang dapat mengubah sumber tegangan bolak-balik (AC) menjadi sumber 

tegangan AC yang dapat diatur luarnya dengan frekuensi tetap. AC 

regulator dapat dilakukan dalam bentuk AC regulator setengah gelombang 

(unidirectional) dan ac regulator gelombang penuh (bidirectional). 

Pembebanan pada rangkaian penyearah terkendali juga dipasang beban 

resistif atau beban resistif-induktif. 

 

I. AC Regulator Unidirectional Tiga-fasa  

Gambar 2.8 merupakan rangkaian ac regulator unidirectional tiga-

fasa dengan beban resistif sambungan bintang (Y) dan bentuk gelombang 

hasil pengaturan. Proses pemicuan pada rangkaian ini terjadi ketika 

thyristor T1 dan dioda D4, T3 dan dioda D6, serta thyristor T5 dan dioda D2 

masing-masing fasa dioperasikan secara serempak. Arus beban masing-
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masing fasa ditentukan oleh pengaturan picuan pada thyristor T1, T3, dan 

T5, sedangkan dioda D2, D4, dan D6 digunakan untuk aliran balik arus.  

Jika Vs merupakan tegangan efektif dari sumber tegangan fasa 

masukan, maka tegangan fasa masukan sesaat dapat ditentukan dengan 

persamaan berikut [9]: 

𝑉𝐴𝑁= 𝑉𝑠 √2 sin 𝜔𝑡 .........................................................................(2-3) 

𝑉𝐵𝑁= 𝑉𝑠 √2 sin (𝜔𝑡- 
2𝜋

3
) .................................................................(2-4) 

𝑉𝐶𝑁= 𝑉𝑠 √2 sin (𝜔𝑡- 
4𝜋

3
) .................................................................(2-5) 

maka : 

𝑉𝐴𝐵= 𝑉𝑠 √6 sin (𝜔𝑡 + 
𝜋

6
) .................................................................(2-6) 

𝑉𝐵𝐶= 𝑉𝑠 √6 sin (𝜔𝑡 - 
𝜋

2
) ..................................................................(2-7) 

𝑉𝐶𝐴= 𝑉𝑠 √6 sin (𝜔𝑡 - 
7𝜋

6
) ................................................................(2-8) 

Tegangan efektif luaran (VL) yang dihasilkan diperoleh dari tiga 

pengaturan sudut picuan (α) berikut: 

a) Untuk 0o ≤ α ≤ 90o, maka: 

𝑉𝐿 = √3𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

𝜋

3
−

𝛼

4
 +  

𝑠𝑖𝑛 2𝛼

8
)]

1

2
 ……………………...………....(2-9) 

b) Untuk 90o ≤ α ≤ 120o, maka: 

𝑉𝐿 = √3𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

11𝜋

24
−

𝛼

2
 )]

1

2
 ……………………………..……….(2-10) 

c) Untuk 120o ≤ α ≤ 210o, maka: 

𝑉𝐿 = √3𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

7𝜋

24
−

𝛼

4
 +  

𝑠𝑖𝑛 2𝛼

16
−  

√3 cos 2𝛼

16
)]

1

2
 …………….....…(2-11) 

 

Gambar 2.8 Rangkaian AC Regulator Unidirectional 3 fasa 
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Gambar 2.9 Bentuk Gelombang yang dihasilkan AC 

 Regulator Unidirectional 3 fasa  

 

II. AC Regulator Bidirectional Tiga-fasa  

Gambar 2.10 merupakan rangkaian ac regulator bidirectional tiga-

fasa dengan beban resistif sambungan bintang (Y) dan bentuk gelombang 

hasil pengaturan. Proses pemicuan pada rangkaian ini sama seperti pada 

pengaturan unidirectional tiga-fasa, bedanya terletak pada T2, T4, dan T6 

yang difungsikan seperti dioda D2, D4, dan D6 untuk aliran balik arus pada 

pengaturan unidirectional tiga-fasa. Dengan demikian, pemicuan dilakukan 

pada thyristor T1 dan dioda T4, T3 dan dioda T6, serta thyristor T5 dan 

dioda T2 masing-masing fasa dioperasikan secara serempak.  

Jika Vs merupakan tegangan fasa masukan sesaat seperti pada 

rangkaian unidirectional tiga-fasa sambungan bintang, maka tegangan 

efektif luaran (VL) yang dihasilkan diperoleh dari tiga pengaturan sudut 

picuan (α) berikut [9]:  



13 
 

a) Untuk 0o ≤ α ≤ 60o, maka: 

𝑉𝐿 = √6𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

𝜋

6
−

𝛼

4
 +  

𝑠𝑖𝑛 2𝛼

8
)]

1

2
 ……………………………....(2-12) 

b) Untuk 60o ≤ α ≤ 90o, maka: 

𝑉𝐿 = √6𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

𝜋

12
+

3 sin 2𝛼

16
+

√3 𝑐𝑜𝑠 2𝛼

16
 )]

1

2
 ……………………...(2-13) 

c) Untuk 90o ≤ α ≤ 120o, maka: 

𝑉𝐿 = √6𝑉𝑠  [
1

𝜋
(

5𝜋

24
−

𝛼

4
 +  

𝑠𝑖𝑛 2𝛼

16
−  

√3 cos 2𝛼

16
)]

1

2
 ……………..…..(2-14) 

 

Gambar 2.10 Rangkaian AC Regulator Bidirectional 3 fasa  

 

Gambar 2.11 Bentuk Gelombang yang dihasilkan AC  

Regulator Bidirectional 3 fasa  
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2.3 PWM (Pulse Width Modulation) 

PWM merupakan pulsa yang mempunyai lebar pulsa (duty cycle) yang 

dapat diubah-ubah. Pada Gambar 2.14 merupakan proses pembuatan PWM yang 

terdiri dari gelombang segitiga, tegangan referensi dan komparator. Komparator 

merupakan piranti yang digunakan untuk membandingkan dua buah sinyal 

masukan. Dua sinyal masukan yang dibandingkan adalah gelombang segitiga 

dengan tegangan referensi yaitu tegangan DC.  

 

Gambar 2.14 Rangkaian PWM 

 

Pada Gambar 2.15 adalah hasil perbandingan gelombang segitiga dengan 

tegangan DC yang menghasilkan gelombang kotak dengan lebar pulsa yang dapat 

diatur. Pengaturan lebar pulsa dapat dilakukan dengan cara mengubah-ubah nilai 

tegangan DC referensi.  

 

Gambar 2.15 Gelombang Pulsa Keluaran PWM 

 

Apabila menginginkan gelombang kotak yang mempunyai waktu ON dan 

OFF berkebalikan maka diperlukan tegangan DC referensi yang negatif. Untuk 

memperoleh tegangan DC negatif adalah dengan memasukkan tegangan DC positif 

ke rangkaian pembalik (inverting). 
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2.4 Kontrol PID (Proportional Integral Derivative) 

Menjelaskan karakteristik dari setiap Pengontrol P, Pengontrol I, dan 

Pengontrol D serta bagaimana menggunakannya untuk mendapatkan respon yang 

diinginkan. Dalam proposal ini kita akan tunjukkan sistem unity feedback, yaitu 

sebagai berikut : 

Controller Plant
R e u Y

+
-

 

Gambar 2.16 Sistem Unity Feedback  

i. Plant = Sistem yang harus dikontrol  

ii. Controller = Menyediakan atau memberikan rencana yang mantap. 

Didesain untuk mengontrol tingkah laku yang menyeluruh dari 

sistem tersebut. 

Fungsi transfer dari PID Controller akan tampak sebagai berikut : 

𝐾𝑃 +
𝐾𝐼

𝑠
+ 𝐾𝐷𝑠 =  

𝐾𝐷𝑠2+𝐾𝑃𝑠+𝐾𝐼 

𝑠
 ...............................................(2-19) 

a) Kp = Proportional gain 

b) Ki = Integral gain 

c) Kd = Derivative gain 

Pertama, mari kita perhatikan cara kerja PID controller pada sistem loop 

tertutup menggunakan skema yang terlihat diatas. Variabel (e) menggambarkan 

tracking error, nilai masukan yang berbeda (R), keluaran aktual (Y). Sinyal error 

ini akan dikirim ke PID controller, dan controller akan menghitung keseluruhan 

turunan dan integral dari signal error ini. Sinyal (u) yang telah melewati controller, 

sekarang sama dengan proporsional penguatan (Kp) dikalikan ukuran kesalahannya 

ditambah penguatan integral (Ki) dikalikan ukuran kesalahan integralnya ditambah 

penguatan turunan (Kd) dikalikan ukuran kesalahan derivasinya. 



16 
 

Sinyal (u) akan dikirim ke plant, dan akan mendapatkan keluaran baru (Y). 

Keluaran baru (Y) ini akan dikirim kembali ke sensor untuk mencari kesalahan 

sinyal baru (e). Controller membawa kesalahan signal baru tersebut dan 

menghitung turunan-turunannya dan integral-integralnya sekali lagi. Proses tersebut 

akan berjalan terus-menerus seperti semula. 

Proportional Controller (Kp) akan memberikan efek mengurangi waktu 

naik, tetapi tidak menghapus kesalahan keadaan tunak. Integral controller (Ki) akan 

memberikan efek menghapus kesalahan keadaan tunak, tetapi berakibat 

memburuknya respon transient. Derivative controller akan memberikan efek 

meningkatnya stabilitas sistem, mengurangi overshoot, dan menaikkan respon 

transfer. 

2.5 Metode Tuning Ziegler-Nichols 

Hal yang menjadi permasalahan dalam mendesain kontroler dengan PID 

adalah menentukan nilai Kp, Ki, dan Kd. Maka untuk memecahkan permasalahan 

tersebut terdapat banyak metode yang antara lain metode Ziegler-Nichols dan 

Cohen-Coon. Dalam permasalahan ini menggunakan metode Ziegler-Nichols untuk 

mencari harga Kp, Ki, dan Kd yang paling efektif. Metode tuning Ziegler-Nichols 

dilakukan berdasar eksperimen dengan memberikan input step pada sistem yang 

selanjutnya mengamati hasil daripada respon yang terjadi. Sistem harus mempunyai 

step respon berbentuk kurva S [10]. 

 

Gambar 2.17 Metode Tuning Ziegler-Nichols  
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Prosedur praktis Metode Tuning Ziegler-Nichols 

a. Memberikan input step pada sistem. 

b. Mendapatkan kurva respon berbentuk kurva S. 

c. Menentukan nilai L (dead time) dan T (time constant). 

d. Memasukkan ke tabel 2.1 untuk mendapatkan nilai Kp, Ti, dan Td. 

Tabel 2.1 Formula Ziegler-Nichols 

Tipe Kp Ti Td 

P T/L  0 

PI 0,9T/L L/0,3 0 

PID 1,2T/L 2L 0,5L 

 

2.6 THD (Total Harmonic Distortion)  

THD merupakan ukuran dari semua komponen harmonisa yang 

menyebabkan terdistorsinya suatu bentuk gelombang sinyal. Besaran ini di-hitung 

dengan dua cara, yaitu: THD dihitung sebagai jumlah semua komponen harmonisa 

(kecuali fundamental) (secara vektoris) dibagi dengan besar harga fundamentalnya 

yang kemudian direpresentasikan sebagai THD atau Total Demand Distortion 

(TDD) yang hanya berlaku untuk arus, di mana yang menjadi denominator bukan 

arus fundamentalnya, tapi arus total nominalnya (In) (jumlah arus fundamental dan 

jumlah harmonisanya)[3]. 

 

2.6.1 Perhitungan Harmonisa  

Salah satu metoda perhitungan harmonisa adalah dengan menggunakan 

Deret Fourier (Fourier Series). Berdasarkan konsep Deret Fourier bahwa setiap 

sinyal yang mempunyai bentuk periodik dapat dibuat dengan menggunakan 

sederetan fungsi sinus dan cosines. Berikut ini adalah rumus-rumus penting 

terkait dengan harmonisa [11]. 

1. Total Harmonic Distortion Tegangan (THD-V)  

𝑇𝐻𝐷𝑉 =  
√∑ 𝑉(𝑛)

2∞
𝑛=2

𝑉(1)
𝑋 100%................................................................(2-20) 

~ 
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2. Total Harmonic Distortion Arus (THD-I) 

𝑇𝐻𝐷𝐼 =  
√∑ 𝐼(𝑛)

2∞
𝑛=2

𝐼(1)
𝑋 100%.................................................................(2-21) 

3. Daya Semu 

𝑆 = 𝑉𝑅𝑀𝑆𝐼𝑅𝑀𝑆......................................................................................(2-22) 

4. Daya Distorsi 

𝐷 = √𝑆2 − 𝑃2 − 𝑄2...........................................................................(2-23) 

 

2.6.2 Standart Distorsi Harmonisa IEC 

Standar harmonisa yang digunakan pada penelitian ini adalah standar 

dari IEEE 519-1992. Ada dua kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi 

distorsi harmonisa yaitu batas harmonisa untuk arus (THDI) dan batas 

harmonisa untuk tegangan (THDV). Batas untuk harmonisa arus ditentukan oleh 

perbandingan 
𝐼𝑆𝐶

𝐼𝐿
. ISC adalah arus hubung singkat yang ada pada PCC (Point of 

Common Coupling = titik sambung bersama), sedangkan IL adalah arus beban 

fundamental. Batas distorsi arus yang diakibatkan harmonisa yang diijinkan 

oleh IEEE 519-1992 ditunjukkan pada tabel 2.2 berikut ini. 

 

Tabel 2.2 Batas Distorsi Arus yang Diakibatkan Harmonisa Menurut IEEE 519-

1992 

ISC/IL n<11 11≤n<17 17≤n<23 23≤n<35 n≥35 THD 

<20 4.0% 2.0% 1.5% 0.6% 0.3% 5.0% 

20-50 7.0% 3.5% 2.5% 1.0% 0.5% 8.0% 

50-100 10.0% 4.5% 4.0% 1.5% 0.7% 12.0% 

100-1000 12.0% 5.5% 5.0% 2.0% 1.0% 15.0% 

>1000 15.0% 7.0% 6.0% 2.5% 1.4% 20.0% 

 

Untuk batas harmonisa tegangan ditentukan dari besarnya tegangan 

sistem yang terpasang atau dipakai. Batas distorsi tegangan yang diakibatkan 

harmonisa yang diijinkan oleh IEEE 519-1992 ditunjukkan pada tabel 2.3 

berikut ini.  



19 
 

Tabel 2.3 Batas Distorsi Tegangan yang Diakibatkan Harmonisa Menurut IEEE 

519-1992 

Tegangan Bus Pada PCC Individual Harmonik THD 

69 kV dan dibawah 3.0% 5.0% 

69.001 kV-161 kV 1.5% 2.5% 

Diatas 161 kV 1.0% 1.5% 

 

2.7 Distorsi dengan 1 Step dan 2 Step Baban Semu  

Distorsi yang besar pada line akan mengganggu bahkan merusak peralatan 

elektronik. Begitu juga bagi peralatan mekanikal maupun generator akan 

menimbulkan getaran yang mengganggu peralatan tersebut. Dengan menggunakan 

2 step BL mempunyai kelebihan sedikit distorsi dibanding dengan 1 step BL. 

Dengan semakin banyaknya step pada BL, hal ini di maksudkan untuk mengurangi 

harmonik (distorsi) pada tegangan line atau generator. Secara jelasnya perbedaan 

tegangan line antara 1 step dan 2 step BL dapat dilihat pada gambar 2.18 [14]. 

 

Gambar 2.18 Perbedaan Distorsi Tegangan Line Pada Generator  

 

Keterangan Gambar : 

a) Tegangan line tanpa distorsi/harmonik, apabila menggunakan flow control 

atau tanpa BL. 

b) Tegangan line dengan 1 step BL, distorsi tegangan line sangat besar. 

c) Tegangan line dengan 2 step BL, distorsi pada tegangan line lebih kecil dari 

pada menggunakan 1 step BL. 
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2.8 Generator Sinkron 

Konversi energi elektromagnetik yaitu perubahan energi dari bentuk 

mekanik ke bentuk listrik dan bentuk listrik ke bentuk mekanik. Generator sinkron 

(altenator) merupakan jenis mesin listrik yang berfungsi untuk menghasilkan 

tegangan bolak-balik dengan cara mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. 

Energi mekanis diperoleh dari putaran rotor yang digerakkan oleh penggerak mula 

(prime mover), sedangkan energi listrik diperoleh dari proses dari proses induksi 

elektromagnetik yang terjadi pada kumparan stator dan rotornya.  

Generator sinkron dengan defenisi sinkronnya, mempunyai makna bahwa 

frekuensi listrik yang dihasilkannya sinkron dengan putaran mekanis generator 

tersebut. Rotor generator sinkron yang terdiri dari belitan medan dengan suplai arus 

searah akan menghasilkan medan magnet yang diputar dengan kecepatan yang 

sama dengan kecepatan putar rotor.  

Generator arus bolak-balik dibagi menjadi dua jenis, yaitu:  

1. Generator arus bolak-balik 1 fasa  

2. Generator arus bolak-balik 3 fasa  

Gambar diagram kedua bentuk generator arus bolak-balik tersebut dapat dilihat dari 

Gambar 2.19 berikut. 

 

 

Gambar 2.19 (1) Generator AC 1 fasa Dua Kutub,  

(2) Generator AC 3 fasa Dua Kutub 

 

2.8.1 Prinsip Kerja Generator Sinkron  

Jika sebuah kumparan diputar pada kecepatan konstan pada medan 

magnethomogen, maka akan terinduksi tegangan sinusoidal pada kumparan 

tersebut. Medan magnet bisa dihasilkan oleh kumparan yang dialiri arus DC 
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atau oleh magnet tetap. Pada mesin tipe ini medan magnet diletakkan pada 

stator (generator kutub eksternal/external pole generator) yang mana energi 

listrik dibangkitkan pada kumparan rotor.  

Hal ini dapat menimbulkan kerusakan pada slip ring dan karbon sikat, 

sehingga menimbulkan permasalahan pada pembangkitan daya tinggi. Untuk 

mengatasi permasalahan ini, digunakan tipe generator dengan kutub internal 

(internal pole generator), yang mana medan magnet dibangkitkan oleh kutub 

rotor dan tegangan AC dibangkitkan pada rangkaian stator. Tegangan yang 

dihasilkan akan sinusoidal jika rapat fluks magnet pada celah udara terdistribusi 

sinusoidal dan rotor diputar pada kecepatan konstan. Tegangan AC tiga fasa 

dibangkitan pada mesin sinkron kutub internal pada tiga kumparan stator yang 

diset sedemikian rupa sehingga membentuk beda fasa dengan sudut 120°. 

Bentuk gambaran sederhana hubungan kumparan 3-fasa dengan 

tegangan yang dibangkitkan diperlilhatkan pada gambar 2.20 

 

Gambar 2.20 Hubungan Kumparan 3-fasa dan Tegangan yang dibangkitkan 
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Pada rotor kutub sepatu, fluks terdistribusi sinusoidal didapatkan dengan 

mendesain bentuk sepatu kutub. Sedangkan pada rotor silinder, kumparan rotor 

disusun secara khusus untuk mendapatkan fluks terdistribusi secara sinusoidal. 

Untuk tipe generator dengan kutub internal (internal pole generator), suplai DC 

yang dihubungkan ke kumparan rotor melalui slip ring dan sikat untuk 

menghasilkan medan magnet merupakan eksitasi daya rendah. Jika rotor 

menggunakan magnet permanen, maka slip ring dan sikat karbon tidak begitu 

diperlukan. 

 

2.8.2 Model Generator Sinkron  

Model matematika dari mesin sinkron menggunakan persamaan Park’s 

untuk dinamika listrik. Persamaan (2-24)-(2-27) di sini digunakan untuk model 

dinamika listrik dari generator sinkron [12]. 

𝑇′′𝑑𝑜
𝑑𝐸′′𝑞

𝑑𝑡
=  𝐸′′𝑞 − 𝐸′′𝑞 + (𝑋′𝑑 − 𝑋′′𝑑)𝐼𝑑 ………………….…..….(2-24) 

𝑇′′𝑞𝑜
𝑑𝐸′′𝑑

𝑑𝑡
=  𝐸′′𝑑 − 𝐸′′𝑑 + (𝑋′𝑞 − 𝑋′′𝑞)𝐼𝑞 ………….…………..…(2-25) 

𝑇′𝑑𝑜
𝑑𝐸′𝑞

𝑑𝑡
=  𝐸′𝑞 − 𝐸′

𝑞 + (𝑋𝑑 − 𝑋′
𝑑)𝐼𝑑 ………………………….…(2-26) 

𝑇′𝑞𝑜
𝑑𝐸′𝑑

𝑑𝑡
=  𝐸′𝑑 − 𝐸′

𝑑 + (𝑋𝑞 − 𝑋′
𝑞)𝐼𝑞 …………………….….…...(2-27) 

 

 

Dimana :  

 

𝑇′′𝑑𝑜 – d – axis of open circuit time constant in sub-transient state,  

𝑇′′𝑞𝑜 – q – axis of open circuit time constant in sub-transient state,  

𝑇′𝑑𝑜 – d – axis of open circuit time constant in transient state,  

𝑇′𝑞𝑜 – q – axis of open circuit time constant in transient state,  

𝑋′𝑑 – d – axis of transient reactance,  

𝑋′𝑞 – q – axis of transient reactance,  

𝑋′′𝑑 – d – axis of sub-transient reactance,  

𝑋′′𝑞 – q – axis of sub-transient reactance,  

𝑋𝑑 – d – axis synchronous reactance,  

𝑋𝑞 – q – axis synchronous reactance,  
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𝑑𝑡 – Voltage of Exciting winding,  

𝐸′𝑞 – d – axis induced voltage in transient state,  

𝐸′𝑑 – q – axis induced voltage in transient state,  

𝐸′′𝑞 – q – axis induced voltage in sub-transient state,  

𝐸′′𝑑 – d – axis induced voltage in sub-transient state. 

 

2.8.3 Kecepatan Putar Generator Sinkron  

Frekuensi elektris yang dihasilkan generator sinkron adalah sinkron 

dengan kecepatan putar generator. Rotor generator sinkron terdiri atas 

rangkaian elektromagnet dengan suplai arus DC. Medan magnet rotor bergerak 

pada arah putaran rotor. Hubungan antara kecepatan putar medan magnet pada 

mesin dengan frekuensi elektrik pada stator adalah:  

 

𝑓𝑒 =  
𝑛𝑟∗𝑝

120
 …………...…………………………………………….....(2-28) 

 

yang mana:  

 

f e = frekuensi listrik (Hz)  

nr = kecepatan putar rotor = kecepatan medan magnet (rpm)  

𝑝 = jumlah kutub magnet  

 

Oleh karena rotor berputar pada kecepatan yang sama dengan medan magnet, 

persamaan diatas juga menunjukkan hubungan antara kecepatan putar rotor 

dengan frekuensi listrik yang dihasilkan. Agar daya listrik dibangkitkan tetap 

pada frekuensi 50Hz atau 60Hz, maka generator harus berputar pada kecepatan 

tetap dengan jumlah kutub mesin yang telah ditentukan. Sebagai contoh untuk 

membangkitkan 60Hz pada mesin dua kutub, rotor arus berputar dengan 

kecepatan 3600rpm. Untuk membangkitkan daya 50Hz pada mesin empat 

kutub, rotor harus berputar pada 1500rpm. 

 


