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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Dalam pene.litian ini pen.ulis memamparkan beberapa peneli .tian terdahulu 

yang terkait tentang analisa harmonisa. Dalam jurnal berjudul “Desain dan Simulasi 

Filter Daya Aktif Shunt untuk Kompensasi Harmonisa Menggunakan Metode 

Cascaded Multilevel Inverter” A.ri Y.uanti mengatakan: jenis beban dalam sistem 

mempengaruhi kualitas sistem. Dalam sistem tenaga listrik dikenal dua jenis beban 

yaitu beban linear dan beban non linear. Idealnya arus dan tegangan listrik memiliki 

bentuk sinusoida. Hal ini terjadi jika sumber tegangan sinusoida memberi suplai 

kepada beban linier. Beban linier mencakupi resistor, kapasitor dan induktor ideal. 

Apabila beban bersifat non linier, arus yang dibutuhkan tidak sinusoida walaupun 

tegangan suplainya sinusoida. Ketidaklinieran tersebut dapat disebabkan sifat 

magnetis beban atau saklar semikonduktor.   

Menurut  Nugroho Agung (2004), dalam jurnalnya yang berjudul 

“Harmonisa Arus Mesin Induksi” penyebab ketidaksempurnaan kualitas daya 

antara lain adalah harmonisa dari peralatanperalatan pemakai energi listrik, dimana 

peralatan tersebut mengeluarkan gelombang sendiri dan menginterferensi 

gelombang fundamental amplitude dari arus maupun tegangan.  

Haryudo Subuh Isnur dalam jurnalnya yang berjudul “Peredaman Harmonik 

Sistem Tenaga Menggunakan Filter Aktif Hybrid” mengatakan harmonisa akan 

menyebabkan gelombang fundamental maupun amplitudo terdistorsi. Polusi 

harmonisa merupakan masalah penting kualitas daya. Dengan berkembangnya 

beban-beban non linier didalam aplikasi industri dan sistem distribusi, kompensasi 

harmonisa semakin menjadi perhatian khusus. 

Salah satu solusi dari masalah tersebut adalah dengan pemasangan filter 

aktif yang dipasang secara paralel (Shunt Active Filter). Dalam tugas akhir Aliyaa 

Rositasari (UMM,2015) yang berjudul “Desain Penggunaan Filter Aktif Shunt 

Berbasis Fuzzy Logic Controller untuk Mnggunakan Harmonisa pada Sistem 

Kelistrikan Universitas Muhammadiyah Malang (Kampus 3 GKB 1)” telah 

melakukan penelitian filterisasi harmonisa dengan filter aktif. Proses pembentukan 

arus kompensasi pada filter aktif menggunakan kontrol Pulse Witdh Modulation 
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(PWM) yang memberikan sinyal kontrol pada pensaklaran inverter untuk 

mendapatkan arus injeksi yang dibutuhkan oleh sistem. Kontrol PWM dapat 

menggunakan sistem kontrol berbasis kecerdasan buatan, diantaranya adalah 

kontrol PWM dengan pengendali Proportional Integratif (PI) dan juga pengontrolan 

menggunakan fuzzy polar. Pada penelitiannya implementasi fuzzy logic controller 

terbukti dapat mengurangi THD pada sistem. 

Perbaikan kinerja inverter terus mengalami kemajuan untuk mengurangi 

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

Nizar Arifansyah dalam tugas akhirnya yang berjudul “Analisis Dan Simulasi 

Cascaded Multilevel Inverter Sebagai Sumber Motor Induksi” telah membuktikan 

penggunaan metode Cascaded Multilevel Inverter lebih efektif dalam mengurangi 

nilai harmonisa pada sistem dibandingkan dengan inverter konvensional. 

 

2.2 Dasar Harmonik  

 Iqoma Widyastuti (2013) dalam tugas akhirnya yang berjudul “Rancang 

Bangun Inverter SPWM Satu Fasa untuk “Beban Rumah Tangga Pada Solar Home 

Energy” mengatakan, harmonisa adalah suatu gelombang sinusoidal tegangan atau 

arus yang berfrekuensi tinggi dimana frekuensinya merupakan kelipatan diluar 

bilangan satu terhadap frekuensi fundamental. Nilai frekuensi dari gelombang 

harmonisa yang terbentuk merupakan hasil kali antara frekuensi fundamental 

dengan bilangan harmonisanya (f, 2f, 3f, dst). Bentuk gelombang yang terdistorsi 

merupakan penjumlahan dari gelombang fundamental dan gelombang harmonisa 

(h1, h2, dan seterusnya) pada frekuensi kelipatannya. Makin banyak gelombang 

harmonisa yang diikutsertakan pada gelombang fundamentalnya, maka gelombang 

akan semakin mendekati gelombang persegi atau gelombang akan berbentuk non 

sinusoidal. Jika frekuensi fundamental suatu sistem tenaga listrik adalah f0 maka 

frekuensi harmonisa orde ke-n adalah: n. f0 Harmonisa yang mendistorsi 

gelombang sinus fundamental dapat terdiri dari beberapa komponen harmonisa, 

yaitu misalnya harmonisa ke-1, ke-2, ke-3, dan seterusnya. Harmonisa ke-3 artinya 

harmonisa yang mempunyai frekuensi tiga kali dari frekuensi fundamentalnya. Jadi, 

bila frekuensi fundamental 50 Hz, maka harmonisa ke-3 mempunyai frekuensi 150 

Hz atau bisa dituliskan dengan rumus:   

fn = n x f0                                                                                                           (2.1)   
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Dimana n adalah nilai angka bulat positif  f0 adalah frequency Fundamental. 

Gelombang harmonik ini akan menumpang pada gelombang fundamental sehingga 

akan terbentuk gelombang yang terdistorsi. Ini dikarenakan efek penjumlahan dari 

gelombang harmonisa dengan gelombang fundamentalnya. Gelombang harmonisa 

ini dapat dijabarkan pada deret Fourier berikut ini: 

𝑓(𝑡) =  
𝛼0

2
+ ∑ {𝛼ℎ cos(ℎ𝜔0𝑡) + 𝑏ℎ sin(ℎ𝜔0𝑡)}

∞
ℎ=1     (2.2) 

 

dengan:  

𝛼0 = 
1

𝑇
∫ 𝑓(𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
        (2.3) 

 𝛼ℎ = 
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) 𝑐𝑜𝑠(ℎ𝜔𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
       (2.4) 

 𝑏ℎ = 
2

𝑇
∫ 𝑓(𝑡) 𝑠𝑖𝑛(ℎ𝜔𝑡)𝑑𝑡

𝑇

0
       (2.5) 

𝛼0 adalah komponen DC, sedangkan 𝛼ℎ dan 𝑏ℎ adalah komponen AC. Peran 

harmonisa pada sistem tenaga listrik cukup besar, terutama pada alat-alat yang 

terdapat pada sistem tenaga. Harmonisa akan menimbulkan beberapa dampak 

seperti panas berlebih pada beberapa alat seperti generator dan transformator karena 

kecenderungan harmonisa mengalir ke tempat dengan impedansi yang lebih rendah. 

Beberapa dampak lain akan dijelaskan pada artikel ini. Parameter besarnya 

harmonisa dinyatakan dalam Total Harmonic Distortion (THD) yang dapat ditulis 

sebagai: 

Untuk nilai THD tegangan, 

𝑇𝐻𝐷𝑉 = 
√∑ 𝑉𝑛

2∞
𝑛=2

𝑉1
2         (2.6) 

Dimana: 𝑉𝑛 = Komponen harmonisa 

    𝑉1 = Komponen fundamental 

    n   = Komponen harmonisa maksimum yang diamati 

Sedangkan untuk nilai THD arus, 

𝑇𝐻𝐷𝐼 = 
√∑ 𝐼𝑛

2∞
𝑛=2

𝐼1
2         (2.7) 

Dimana: 𝐼ℎ = Komponen harmonisa 

    𝐼1 = Komponen fundamental 

    n   = Komponen harmonisa maksimum yang diamati 
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 Berdasarkan standar IEEE yang telah ditentukan, nilai THD yang dianggap 

layak adalah dibawah 5%. Jika nilai THD arus atau tegangan diatas nilai yang telah 

ditetapkan maka sistem tersebut dianggap tidak layak.  

 Distorsi harmonik dapat menimbulkan efek yang signifikan namun berbeda-

beda pada peralatan listrik yang terhubung dengan jaringan listrik tergantung 

karakteristik beban listrik itu sendiri. Secara umum pengaruh harmonik pada 

peralatan tenaga listrik ada tiga, yaitu nilai rms tegangan dan arus lebih besar, nilai 

puncak (peak value) tegangan dan arus lebih besar, mengubah nilai frekuensi 

sistem.  

 

2.3 Beban Non-linier  

 Rizka Amalia dalam jurnalnya yang berjudul “Pemodelan dan Simulasi 

Beban Non-Linier 3 Fasa dengan Metode Sumber Arus Harmonik” mengatakan, 

Beban non linear adalah beban yang impedansinya tidak konstan dalam setiap 

periode tegangan masukan. Dengan impedansinya yang tidak konstan, maka arus 

yang dihasilkan tidaklah berbanding lurus dengan tegangan yang diberikan, 

sehingga beban non linear tidaklah mematuhi Hukum Ohm yang menyatakan arus 

berbanding lurus dengan tegangan. 

 Gelombang arus yang dihasilkan oleh beban nonlinear tidak sama dengan 

bentuk gelombang tegangan sehingga terjadi cacat (distorsi). Dengan meluasnya 

pemakaian beban non linear, gelombang sinusoidal ini dapat mengalami distorsi. 

Gambar 2.1 berikut adalah contoh bentuk gelombang tegangan dan arus dengan 

beban non linear.  

 

Gambar 2.1 Gelombang tegangan dan arus beban non linear 
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 Kecendrungan penggunaan beban-beban elektronika dalam jumlah besar 

akan menimbulkan masalah yang tidak terelakkan sebelumnya. Berbeda dengan 

beban-beban listrik yang menarik arus sinusoidal (sebentuk dengan tegangan yang 

mensuplainya), beban-beban elektronik menarik arus dengan bentuk non sinusoidal 

walaupun disupalai oleh tegangan sinusoidal. Beban yang memiliki sifat ini disebut 

sebagai beban non linear. Arus harmonisa pada beban non linier dapat 

menimbulkan banyak implikasi pada peralatan sistem tenaga listrik. Misal rugi-rugi 

jaringan akan meningkat, pemanasan yang tinggi pada kapasitor, transformator, dan 

pada mesin-mesin listrik yang berputar serta kesalahan pada pembacaan alat ukur 

kecepatan. 

2.4 Filter Aktif 

 Filter adalah rangkaian elektronik yang dirancang untuk meneruskan isyarat 

sinusoida dalam daerah frekuensi tertentu. Ada dua macam jenis filter, yaitu filter 

aktif dan filter pasif. Sebuah filter dikatakan filter aktif jika menggunakan 

komponen aktif dan jika sebaliknya filter tersebut dikatakan filter pasif. Untuk 

membuat filter pasif orde satu kita dapat menggunakan rangkaian RC, dan untuk 

membuat filter pasif orde dua kita dapat menggunakan R, L, dan C. Sedangkan 

untuk membuat filter aktif menggunakan komponen-komponen aktif seperti 

transistor atau op-amp. Pada rangkaian dibagian listrik sering disebut rangkaian 

seleksi frekuensi untuk melewatkan band frekunsi tersentu dan menahannya dari 

frekuensi diluar band itu.  Penggunaan filter aktif mempunyai keuntungan 

dibandingkan filter pasif yaitu :Penguatan dan frekuensinya mudah diatur, selama 

device elektronika transistor ataupun op amp masih memberikan penguatan dan 

sinyal input tidak sekaku seperti pada filter pasif.  

 Untuk itu pemecahan gangguan yang disebabkan oleh kehadiran harmonisa 

ini   dapat diambil  dengan penambahan kompensator harmonisa yang umumnya 

berupa filter aktif dalam sistem.   Umumnya  kompensator harmonisa bekerja secara 

paralel. Pada Gambar 2.2 ditunjukkan prinsip kerja kompensator paralel. Dan 

tampak bahwa arus yang ditarik dari jala-jala dapat dikembalikan menjadi bentuk 

sinusoidal dengan cara menginjeksikan arus kompensasi.  
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Gambar 2.2 Prinsip kerja kompensator filter aktif paralel 

2.5 Metode Triangular-sampling Current 

 Karuppanan P and KamalaKanta Mahapatra dalam jurnalnya yang berjudul 

“Cascaded Multilevel Inverter based Active Filter for Power Line Conditioners 

using Instantaneous Real-Power Theory”  metode triangular-sampling current 

diusulkan untuk filter daya aktif dapat digunakan untuk menghasilkan pola 

switching dari cascaded multilevel inverter. Banyak metode untuk mengontrol pola 

switching dari inverter, tapi metode triangular-sampling current adalah metode 

yang paling cocok dengan cascaded multilevel inverter. Hal ini disebabkan metode 

triangular-sampling current berdasarkan keunggulan inverter itu sendiri yaitu 

pengontrolan arus yang cepat, operasi switching yang berimbas dengan tertekannya 

harmonisa dan rata-rata frekuensi switching setiap inverter sama dan stabil.    

 
Gambar 2.3 Metode triangular-sampling current 
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2.6 Inverter 

 Inverter digunakan untuk mengubah sumber tegangan DC menjadi sumber 

AC, dimana tegangan yang dihasilkan dapat merupakan nilai yang konstan atau 

variabel. Suatu inverter disebut inverter sumber tegangan (voltage source inverter) 

jika tegangan keluarannya konstan sedangkan inverter sumber arus (current source 

inverter) jika arus keluarannnya konstan dan inverter hubungan DC yang variabel 

(variable DC linked inverter) jika tegangan keluarannya dapat dikontrol atau 

dikendalikan lebih besar maupun lebih kecil dari tegangan input.   

2.7 Cascaded Multilevel Inverter 

Struktur satu fasa dari n-tingkatan cascaded inverter digambarkan pada 

Gambar 2.5. Setiap sumber dc terpisah terhubung ke inverter satu fasa jembatan 

penuh, atau setengah jembatan. Setiap tingkatan inverter bisa menghasilkan tiga 

tegangan keluaran yang berbeda, +Vdc, 0 dan –Vdc dengan menghubungkan 

sumber dc ke keluaran ac dengan perbedaan kombinasi dari empat saklar, S1, S2, 

S3, dan S4. Untuk mendapatkan +Vdc, maka saklar S1 dan S4 akan hidup, dimana 

–Vdc juga bisa didapatkan dengan menghidupkan saklar S2 dan S3. Dengan 

menghidupkan saklar S1, S2, S3, S4 maka keluaran tegangan adalah 0. Tegangan 

keluaran AC dari tiap tingkatan inverter jembatan penuh yang berbeda dihubungkan 

seri sehingga didapatkan gelombang tegangan yang merupakan penjumlahan dari 

seluruh keluaran inverter. Jumlah dari tingkatan tegangan keluaran untuk setiap fasa 

pada cascaded multilevel inverter dirumuskan dengan: 

n=2H+1 (2.7) 

Dimana: 

n= Level tegangan keluaran 

H= Jumlah inverter H-bridge 

Tegangan fasa Van = Va1 + Va2 + Va3 + Va4 + Va5 dan untuk langkah gambar 

gelombang seperti digambarkan pada gambar 2.4 untuk setiap langkah sumber dc 

terpisah. Analisis Fourier untuk bentuk gelombang tersebut sebagai berikut: 

H(n)=
4

𝜋𝑛
[cos(𝑛𝜃1)+cos(𝑛𝜃2)+…+cos(𝑛𝜃𝑠)], dimana 𝑛 = 1,3,5,7, … (2.8) 
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Gambar 2.4 Struktur satu fasa dari Cascaded H-bridge multilevel inverter 
Sumber:  Rashid M.H., POWER ELECTRONICS HANDBOOK:devices, circuits,and 

applications handbook,  2011. 

 

Cascaded multilevel inverter tiga fasa bisa di .hubungkan untuk wye seperti 

diperlihatkan Gambar 2.5 atau terhubung delta. Peng telah mendemonstrasikan 

prototipe cascaded multilevel inverter penghasil static var terhubung paralel dengan 

sistem kelistrikan yang bisa memberikan masukan atau kebalikan arus reaktif dari 

sistem kelistrikan. Inverter tersebut bisa dikontrol untuk mengatur salah satu nilai 

dari faktor daya arus yang diambil dari sumber atau bus tegangan dari sistem 

kelistrikan dimana inveter tersebut terhubung. Peng dan Joos juga memperlihatkan 

bahwa cascaded multilevel inverter dapat langsung dihubungkan seri dengan sistem 

kelistrikan untuk kompensasi static var. Cascaded multilevel inverter juga 

disarankan untuk digunakan sebagai sumber penggerak utama pada kendaraan 

listrik,dimana beberapa batrai atau kapasitor besar yang sangat cocok sebagai 

masukan sumber dc terpisah. 

Cascaded multilevel inverter bisa juga menjadi penyearah/pengisi batrai dari 

kendaraan listrik ketika kendaraan telah terhubung ke sumber AC seperti pada 

Gambar 2.5. Sebagai tambahan, cascaded multilevel inverter bisa menjadi 

penyearah pada kendaraan yang menggunakan pengereman regeneratif. 
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Gambar 2.5 Struktur tiga fasa terhubung wye untuk driver kendaraan listrik 

dan pengisian baterai. 

Manjrekar telah mengusulkan topologi cascaded yang menggunakan banyak 

tingkatan sumber dc, yang nilai sumber dc ditiap tingkatan sama. Dia juga 

menggunakan kombinasi dari perubahan frekuensi dasar untuk beberapa tingkatan 

dan perubahan PWM untuk beberapa bagian dari tingkatan-tingkatan guna 

mendapatkan gelombang keluaran tegangan. Ini merupakan jalan yang mungkin 

bisa mendapatkan beragam besarnya keluaran tegangan. Kelebihan dan kekurangan 

utama dari cascaded H-bridge multilevel inverter adalah: 

a. Kelebihan: 

1. Kemungkinan jumlah tingkat keluaran tegangan 

adalah lebih dari dua kali jumlah dari sumber dc  

m= 2s+1  (2.9) 

2. Inverter dibuat seri untuk mempersingkat susunan 

dan pengkemasan. Ini akan memungkinkan proses 

pabrik selesai lebih cepat dan murah. 

Kekurangan: 

1. Sumber dc terpisah dibutuhkan untuk tiap inverter 

jembatan. Ini akan membatasi penerapan terhadap 
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produk yang sudah memiliki beberapa sumber dc 

terpisah. 

 

 

2.8 PQ theory  

  Pada tahun 1983 , Akagi telah mengajukan penulisan teori perataan daya 

reaktif pada untai  tiga fasa, yang dikenal dengan teori daya sesaat atau p q teori. 

Teori ini berdasarkan pada nilai daya sesaat system tiga fasa  dengan atau tanpa  

kawat netral. Teori p q berisi transformasi aljabar koordinat abc arus dan tegangan 

sistem tiga fasa ke dalam koordinat α-β. Langkah ini digunakan untuk mendapatkan 

nilai arus harmonik yang diinjeksikan ke power sistem melalui aktif filter sehingga 

arus yang diinjeksikan tersebut akan membentuk suatu hubungan yang saling 

meniadakan dengan arus harmonik dasarnya karena perbedaan fasa 180 derajat. 

Adapun algoritma untuk mendapatkan arus injeksi tersebut adalah sebagai berikut 

: 

[
𝑣𝛼

𝑣𝛽
] = √

2

3
[
1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2

] [
𝑉𝑎
𝑉𝑏
𝑉𝑐

]        (2.10)  

[
𝑖𝛼
𝑖𝛽

] = √
2

3
[
1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2

] [
𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

]      (2.11) 

 Dari persamaan 2.10 dan 2.11 daya sesaat p dan daya reaktif sesaat q yang 

melalui beban diperoleh : 

[
𝑝
𝑞] = [

𝑣𝛼 𝑣𝛽

−𝑣𝛽 𝑣𝛼
] [

𝑖𝑎
𝑖𝛽

]        (2.12) 

 Karena nilai p dan  q mengandung komponen bolak balik maka komponen ini 

harus dihilangkan dengan sebuah filter High Pass Filter yang diperoleh dengan 

membangun filter buterworth low pass filter. Arus 𝑖𝑐𝑎 dan 𝑖𝑐𝑏 diperoleh setelah 

didapatkan nilai daya referensi. Dengan transformasi balik  ke sistem tiga fasa 

maka nilai arus kompensasi ica*, icb* dan icc* dapat diperoleh melalui persamaan 

sebagai berikut: 

  [
𝑖𝑐𝛼
𝑖𝑐𝑏
𝑖𝑐𝑐

] = √
2

3

[
 
 
 

1 0

−
1

2

√3

2

−
1

2
−

√3

2 ]
 
 
 

[
𝑣𝛼 𝑣𝛽

−𝑣𝛽 𝑣𝛼
]
−1

[
𝑝 ∗
𝑞 ∗]     (2.13) 
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Dengan   

 𝑝∗ = 𝑝𝐿         (2.14) 

𝑞∗ = �̃�𝐿         (2.15) 

 

2.9 Fuzzy Logic Control 

 Konsep teori fuzzy yang pertama kali diperkenalkan oleh L.A. Zadeh pada 

tahun 1965 berupa teori Himpunan Fuzzy (Fuzzy Set). Pada himpunan klasik, nilai 

keanggotaan bersifat jelas artinya masuk dalam anggota (bernilai 1) atau tidak 

(bernilai 0). Suatu elemen dalam sebuah semesta untuk himpunan fuzzy.sifat 

keanggotaannya samar. Himpunan fuzzy berisi elemen-elemen yang mempunyai 

nilai keanggotaan yang bervariasi dalam suatu himpunan. 

 

Gambar 2.6 Elemen Fuzzy Controler 

 Konfigurasi dasar sistem logika fuzzy ditunjukkan oleh Gambar 2.6. 

Konfigurasi ini terdiri atas 4 komponen utama :   

1. Perangkat fuzzifikasi   

Fuzzifikasi merupakan pemetaan nilai-nilai masukan [nilai 

error(e) dan delta error(∆e) dari keluaran sistem] ke bentuk 

himpunan-himpunan fuzzy dalam semesta pembicaraan tertentu. 

Data masukan yang biasanya tegas (crisp) perlu 

ditransformasikan ke besaran fuzzy.   

2. Basis Aturan   

Termasuk di dalamnya adalah basis data dan aturan dasar (rule 

base) fuzzy. Basis data berfungsi untuk mendefinisikan 

himpunan-himpunan fuzzy dari sinyal input dan sinyal output 

agar dapat digunakan oleh variabel linguistik pada aturan dasar. 
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Sedangkan aturan dasar terdiri dari aturan kontrol fuzzy yang 

dibutuhkan  untuk mencapai tujuan pengontrolan.   

3. Logika Pengambilan Keputusan

Umumnya aturan dasar fuzzy dinyatakan dalam bentuk  IF –

THEN yang juga disebut implikasi fuzzy.

4. Perangkat Defuzzifikasi

Defuzzifikasi adalah proses pemetaan ruang aksi kontrol fuzzy

menjadi ruang aksi kontrol non-fuzzy (crisp). Tujuannya adalah

untuk menghasilkan sinyal kontrol yang dapat digunakan  plant.


