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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 PLTMH 

Mikrohidro. merupakan. sebutan. yang. digunakan. untuk. Instalasiti 

pembangkit. listrik. dengan. energi. yang berasal dari. air. Besarnya arus sebuah 

airryang digunakan sebagai sumber.daya mekanik untuk menghasilkan energi 

listrik dikarenakan air. mempunyai daya aliran. dan ketinggian tertentu yang 

mempengaruhi putaran pada turbin. Kapasitas air ataupun ketinggian air  terhadap 

suatu instalasi berdampak pada besarnya energi yang bisa dapat digunakan dalam 

membuat suatu energi listrik. (Hendar, 2007). Dengan demikian air merupakan 

salah satu energi yang digunakan sebagai pembangkit listrik karena air memiliki 

aliran dan arus yang kuat untu menghasilkan suatu energi listrik.  

 

2.2 Sistem Eksitasi  

Sistem eksitasi adalah komponen terpenting pada  mesin bergerak agar 

kinerjacmesin tetap stabil. Sistem eksitasi memiliki fungsi utama untuk mengatur 

besarnya daya  reaktif  untuk menciptakan suatu respon agar mesin mempunyai 

kestabilan pada sistem tenaga listrik, sehingga mampu meningkatkan kestabilan 

transien. Sistem eksitasi yang baik akan mampu menghasilkan kestabilan respon 

yang tinggi dalam skala kecil saat diaturnya sebuah medan. (Cahyo, 2007). Maka 

dari itu sistem eksitasi berperan penting dalam menyetabilkan tenaga listrik dan 

sinyal pada suatu medan.    

Sistem eksitasi terbagi atas berbagai terminal power system stabilizer , 

voltage regulator, load compensator, elemen penstabil sistem eksitasi, voltage 

tranduser, serta, exciter. Menurut (Cahyo, 2007) sistem eksitasi terbagi menjadi 3 

yaitu: 

a. Eksitasi tipe ST dengan mengaplikasikan transformer dan rectifier 

b. Eksitasi tipe AC dengan mengaplikasikan alternator digabungkan dengan 

rectifier dalam menciptakan  arus DC agar medannya kuat. 
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c. Eksitasi tipe DC. Dengan mengaplikasikan arus generator pada suatu

komutator.

Pada sistem eksitasi terdapat komponen sub sistem yang berkerja. Berikut

adalah sub sistem dari sistem eksitasi : 

a. Amplifier

Amlipfier merupakan penguatan yang terdapat pada sistem eksitasi dapat berupa

penguatan berupa megnetik, putaran, ataupun penguatan elektronik. Amplifier 

dapat direpresentasikan sebagai KA dengan konstanta waktu TA, yang dengan 

model matematisnya terdapat pada persamaan berikut ini: 

𝑉𝑅(𝑠)

𝑉𝑠(𝑠)
=

𝐾𝐴

1+𝑇𝐴𝑠
 ............................................................................... (2.1) 

      Nilai dari penguatan amplifier KA ditentukan antara 10 – 400 dalam waktu 

ketika konstan TA memiliki nilai antara 0.02 – 0.1 s. (Endriyanto, 2011) 

b. Voltage Regulator

Sistem eksitasi stabilisasi sering digunakan dalam penggunaan sistem thyristor

oleh jaringan lag lead seri daripada melalui umpan balik tingkat. Waktu konstanta, 

TB dan TC. 

𝑉𝑅(𝑠)

𝑉𝑠(𝑠)
=

1+𝑇𝐶𝑠

1+𝑇𝐵𝑠
 ............................................................................... (2.2) 

2.3 Sistem Tenaga SMIB 

Pemodelan yang digunakan untuk rangkaian pembangkitnya menggunakan 

model Single Machine Infinite Bus (SMIB) sama dengan penelitian sebelumnya 

milik (Abadi, 2014) sebagai standar awal untuk acuan dalam pengembangan dan 

analisa pada sistem pembangkit yang akan digunakan. Berikut adalah model SMIB 

yang digunakan peneliti Heffron-philip’s pada. Gambar 2.1  
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Gambar 2.1. Blok. Diagram. Sistem Tenaga Listrik SMIB 

 

Persamaan variabel keadaan sistem tenaga listrik dari blok diagram diatas 

sebagai berikut 

 

 

………………………………………………………………………(2.3) 

 Keterangan matrik diatas adalah  

∆δ  :  perubahan sudut rotor mesin 

∆ɷ :  perubahan kecepatan rotor mesin 

∆𝐸′𝑞 : perubahan daya mekanik 

∆𝐸𝑓𝑑 : perubahan tegangan medan generator 

ɷ𝑏 : konstanta kecepatan sudut 
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𝑏𝑝𝑠𝑠 : sinyal keluaran PSS 

M : konstanta inersia generator 

D : koefisien redaman  

𝐾1 : gain torsi elektrik terhadap perubahan sudut daya 

𝐾2 : perubahan torsi elektrik terhadap perubahan tegangan medan 

𝐾3 : gain flux linkage terhadap perubahan tegangan medan  

𝐾4 : gain tegangan medan terhadap perubahan sudut daya  

𝐾5 : gain tegangan medan terhadap perubahan sudut daya  

𝐾6 : gain tegangan terminal terhadap perubahan flux linkage 

𝐾𝐴 : gain pengatur tegangan eksitasi 

𝑇𝐴 : konstanta waktu tanggap pengatur tegangan sistem eksitasi  

𝑇′𝑑𝑜 : konstanta waktu medan eksitasi pada open circuit 

Pada rangkaian SMIB konstanta K1 dan K2 berhubungan dengan torsi 

elektrik dimana untuk mendapatkan nilai K1 dan K2 dihitung dengan persamaan : 

𝐾𝐼= 

 

1/𝑅𝑒2+(𝑋𝑞+𝑋𝑒)(𝑋′𝑑+𝑋𝑒)……………………………………………………...………(2.4) 

 

K1= 

𝐸𝑞𝑎0𝑉∞(𝑅𝑒sin(𝛿0−𝛼)+(𝑋𝑒+𝑋′𝑑)cos(𝛿0−𝛼))+𝐾𝐼𝑉∞𝐼𝑞0(𝑋𝑞−𝑋′𝑑((𝑋𝑞+𝑋𝑒) 

sin(𝛿0−𝛼)−𝑅𝑒 cos (𝛿0−𝛼)) ………………………………..……………………...……(2.5) 

K2= 

𝐾𝐼𝐼q0[𝑅𝑒2(𝑋𝑞+𝑋𝑒)2]+𝐾𝐼𝐸𝑞𝑎𝑜𝑅e…………………………..…………..…….(2.6) 

Nilai variabel K3 dan K4  berhubungan dengan variabel tegangan dimana untuk 

mendapatkan nilai K3 dan K4  dihitung dengan persamaan : 

𝐾3= 

 1/1+(𝑋𝑞+𝑋𝑒)(𝑋𝑑−𝑋′𝑑)……………...………………………………...………(2.7) 
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𝐾4= 

𝑉∞(𝑋𝑑−𝑋′𝑑)[(𝑋𝑞+𝑋𝑒)sin(𝛿0−𝛼)−𝑅𝑒cos(𝛿0−𝛼)]...……………………...……(2.8) 

Dari persamaan diatas K5 adalah perubahan tegangan terminal yang berpengaruh 

terhadap sudut rotor pada fluks sumbu konstan. Nilai K5 di dapat dari persamaan : 

𝐾5= 

𝐾𝐼𝑉∞𝑋′𝑑
𝑉𝑞0

𝑉𝑡0
[𝑅𝑒cos(𝛿0−𝛼)−(𝑋𝑞+𝑋𝑒)sin(𝛿0−𝛼)]−𝐾𝐼𝑉∞𝑋𝑞

𝑉𝑞0

𝑉𝑡0
[(𝑋′𝑑+𝑋𝑒)cos(𝛿0−𝛼

)+𝑅𝑒 sin (𝛿0−𝛼)] ………………………………………………………………(2.9) 

Sedangan untuk K6 yaitu nilai perubahan tegangan terminal yang mempengaruhi 

pada fluks sumbu pada sudut rotor konstan. Nilai K6 dapat dihitung menggunakan 

persamaan  

𝐾6= 

𝑉𝑞0

𝑉𝑡0
[1−𝐾𝐼𝑋′(𝑋𝑞+𝑋𝑒)]− 

𝑉𝑞0

𝑉𝑡0
𝐾𝐼𝑋𝑞𝑅𝑒…………………………………………..(2.10) 

2.4 Stabilitas Sistem Tenaga Listrik  

Keseimbangan daya yang ada pada kebutuhan beban dan generator 

merupakan ukuran parameter kestabilan yang terdapat pada sistem, tenaga listrik. 

Pengoprasian sistem. tenaga listrikk ada di tiap perubahan yang muncul pada 

perubahan beban dan  posisi beban pada sistem. Perubahan yang terjadi ada 

dikarenakan untuk meredam masalah kecil berbentuk osilasi elektromekanik. yang. 

tak. teredam, namun berdampak pada transient stability alasannya karena kurang 

singkronnya torsi. yang dimulai munculnya masalah-masalah besar. 

 Stabilnya suatu sistem terbagi 2 menurut Profesor Padiyar dalam Falahal 

(2014)  yaitu : 

1. Stabilitas steady-state  

Stabilitass steady state dapat diartikan sebagai suatu potensi pada sistem 

tenaga. listrikkuntuk mengatur sinkronisasi antara. mesin yang ada pada sistem 

dalam saluran. eksternal akan  terjadi jika sampai terjadi kenaikan daya 

secara..normal. maupun pelan. Stabilitas steady state. yang tergantung pada 
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parameter, daya pembangkit dan efektivitas kontrol pada perangkat yang otomatis 

terutama dalam regulasi. automatis voltage atau AVR dalam suatu. generator. 

Beban yang terdapat di suatu generatoraapabila menunjukan peningkatan 

maka berdampak pada rotasi. rotor. yang akan bekerja secara pelan dan 

sebaliknyaa. Disisi lain akan terjadi suatu perubahan dimana semakin cepatnya 

mesin ketika beban. mengalami penurunan. Saat keadaan beban normal pengaruh  

yang terjadi pada sudut. rotor. akana. bekerja akan menimbulkan overshoot dalam 

keadaan yang ringan, yaitu terjadi sedikit. lebih. pelan maupun cepat. Saat keadaan 

normal osilasi masih tetap. terjadi. hingga titik akhhirnya ada pada saat posisi. 

tertentu dalam keadaan beban. yang. baru... Jika saja rotor posisinya dalam keadaan 

semula dalam kurun waktu yang cepat maka mesin ada dalam kondisi stabil. 

Ayunan saat ada dalam keadaan  yang sudah digambarkan tersebutt biasannya 

bekerja semakin cepat.  dalam diresponnya pada governor.disuatu mesinn 

sedangkan sistem eksitasi pada generator. akan peka terhadap perubahan yang 

terjadi pada voltage yang menghasilkan osilasi di sudut. rotor. dan meningkatkan 

maupun memperlemah. medann. di generatorr. pada akhirnya berpengaruh. pada 

kapasitas mesin dalam menggapai keadaan yang normal. 

Keadaan yang telah dijelaskan tersebut yaitu kondisi pada sistem tenaga 

dimana beban akan bertambah dan dan berkurang.  

2. Stabilitas Transien 

 Stabilitas transien adalah stabilitas yang bekerja menjaga sistem pada 

keadaan stabil atau sebelum adanya aksi. pada kontrol governor kemudian 

mengikuti pada suatu masalah yang ada dalam sistem. Hilangnya perubahan 

atau.bbeban. secara. mendadak maka akan terjadi energi yang imbang antara energi 

input dan elektriskpada sistem perlahan menghilang. Apabila energi input 

tidakkmencukupiimaka enersia motor masih dapat berkerja dan pada waktu yang 

singkat maka putaran rotor akan melambat. Sedangkan jika beban menghilang 

maka. input. energy akan melebihi. beban elektris serta putaran rotor menjadi 

semakin. cepat. (Abadi, 2014). Dengan demikian stabilitas transien berfungsi 

menjaga kondisi sistem agar terjadi keseimbangan antara energi input dan enersia 

mesin. 
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2.5 Kontroler PID Tunning Algoritme Genetik 

1.  Respon Sistem 

Respon suatu.sistem kontrol selalu memperlihatkan pengurangan osilasi  

sebelum. memenuhi. .steady-state. Pengelompokan karakteristiks respon 

transienmsuatu,sistemdkontrolxpadadinputanctangga.satuan.dalamfgrafik 

.dijelaskan pada gambar. 3.. Pengkategorian tersebut diartikan yaitu: 

a. Waktu. naik,. tr. 

Waktu. naik. merupakan waktu. yang. dibutuhkan bagi respon untuk. naik 

awalnya 10%. hingga 90%. 5% jadi 95% bahkan 0% menjadi. 100% yang ada di 

nilai. paling akhir. biasanya diperuntukkan sistem dalam redaman. waktu. 

naik.biasanya digunakan. 10%.  jadi 90%.. 

b. Overshoot. Maximum,. Mp 

Overshoot maximum merupakan nilai. tertinggi kurva. respon diukur dari. 

Satuan.…. 

c. Waktu. steady-state, ts 

Waktu. steady-statee merupakan waktu. yang dibutuhkan dalam 

merespondc kurva. supaya mampu mencapaix dan. terus ada di suatu barisan nilaiy 

akhir. dengan nilai yang sudah disederhanakan. melalui prosentase mutlak. harga. 

terakhirnya (sekitar 2%. atau. 5%). Waktu. steady-state yang tadi dihubungkann 

dalam tetapan. waktu yang terbesar sistemkkontrol. (Purwanto, 2009). Dengan 

demikian waktu steady-state merupakan nilai ukuran waktu yang menyatakan 

respon yang telah masuk pada presentase mutlak.  

2. Kontroler PID 

 Kontroler PID (Proporsional Integral plus Derivative) adalah kontroler yang 

banyak digunakan dalam sistem kontrol industri. Perhatikan diagram balok yang 

diperlihatkan Gambar 4 (a) (b), sinyal keluaran PID didefinisikan sebagai berikut: 

u(t) = Kpe(t) + Ki∫ e(τ)dτ
𝑡

0
+ Kd

de(t)

dt
 ............................................................................ (2.11) 

dengan alih ragam laplace dapat diperoleh fungsi alih kontroler PID sebagai: 

Gc (s) = 
M(s)

E(s)
 = Kp+ Kd s + 

Ki

s
 ................................................................. (2.12) 

Diagram blok kontroler PID diperlihatkan dalam Gambar 2.2 



11 
 

 

 

 

Gambar 2.2 Diagram Blok Kontroler PID 

 

Biasanya ketiga konstanta kontroler tidak perlu digunakan semuanya  untuk  

mencapai spesifikasi kontrol yang diinginkan. Penggunaan konstanta tergantung 

spesifikasi yang dikehendaki. Sebagai misal dengan kontroler PI telah terpenuhi 

spesifikasi, maka kita membuat Kp =0. 

 Kontroler PID dimasukkan dalam sistem kontroler pada saat diinginkan 

perbaikan tanggapan peralihan maupun tanggapan keadaan mantap. Fungsi alih 

kontroler PID ditulis 

Gc(s) = Kp + Kps + 
Ki

s
 = 

KpS2+ Kps+ Ki

s
 ........................................................... (2.6) 

 Kontroler PID bisa disebut dengan PID berorde dua karena memiliki 

memiliki dua zero dan kontroler PI ini memiliki satu pole. Salah satu metode yang 

digunakan untuk merancang kontroler PID adalah merancang bagian PI untuk 

memberikan tanggapan keadaan terbaik yang memuaskan selanjutnya kontroler 

PID ini dianggap sebagai bagian dari proses/plant dan bagian PD dirancang untuk 

memperbaiki tanggapan peralihan. 

3. Algoritma Genetik. 

Algoritma genetik awal mula dikenalkan oleh. John Holland. di tahun 1975. 

di Universitas Michigan. dalam rangka demi kepentingan pengembangan. Suatu 

program komputer merancang aplikasi sistem keunggulan komputer untuk 
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menyelesaikan masalah-masalah non-linier.. Perkembangan algorima genetik di 

dalam suatu rekayasa, diawali oleh Prof. David. E Golberg. Dalam penelitian 

analisa. optimasi. tata letak. stasiun. compressor. dalam. penyaluraan. gas. elpigi. 

Algoritma genetik diartikan sebuah teknik pencarian berdasar suatu meknisme 

evolusi. genetic dan seleksi alam. Berikut adalah siklus dasar GA yang ditunjukan 

pada Gambar 2.3 

 

Gambar 2.3 Siklus.  Dasar Algoritma. Genetik. 

Proses algoritma genetik diawali dari bagaimana cara menginisialisasi. 

semua parameter. algoritma genetik. diantaranya ukuran panjang kromosom, 

populasi, dll. setelah itu dibuat populasii. awal, ppopulasi awal dibuat dengan 

random sehingga. dalam populasi. awal. tergabungkan .individu-individu. yang 

memiliki kromosom. acak. sehingga. kualitas individu dalam populasi .awal 

.cenderung nrendah. Setelah. populasi. awal. terbuat selanjutnya melakukan prosses 

evaluasi,. yang memiliki tujuan agar menghasilkan nilai pada tiap individu. yang 

dinilai didasarkan pada persamaan. .objektif yang. dipunyai. Setelah. kualitas 

individdu diidentifikasi selanjutnya dilakukan penghitungan ranking pada inividu. 

terbaikk sampai individu terburukk dan melakukan kegiatan memilih induk. 

Langkah ini. sudah. termasuk dalam langkah algoritma. genetik.  

Langkah selanjutnya akan dipilih induk. sehingga selanjutnya melakukan 

kombinasi ulang dan .dilanjutkan dengan. mutasi. Setelahk satu. langkah selesai 

sehingga akan.. dihasilkan sekumpulan individu yang .baru disebut. sebagai 

generassi .baru. Langkah ini akan berlangsung sampai ke suatu. generasii yang. 

kemudiann akan. dihasilkan menjadi generasi. .saturasi. Dalam .generasi .ini akan 

terlihat bahwa .perbedaan kualitas .antar individu sudah tak terlalu tampak 

.signifikan. (Endriyanto NW, 2011). Sehingga proses algoritma genentik akan 
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menimbulkan suatu generasi saturasi dengan berbagai macam individu yang 

memiliki perbedaan tidak begitu signifikan. 

 


