
1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sistem tenaga listrik harus mampu menyediakan tenaga listrik bagi pelanggan 

dengan frekuensi yang konstan. Penyimpangan frekuensi dari nilai nominal harus 

selalu dalam batas toleransi yang diperbolehkan pada pembangkit listrik. Sistem 

kontrol frkuensi pada pembangkit listrik tenaga mikro hidro (PLTMH) pada 

dasarnya ada dua macam yaitu, Governor atau flow control valve (FCV) yang 

merupakan sistem pengatur debit air dan yang kedua electronic load controller 

(ELC)  yang berfungsi sebagai pengatur  beban elektronik.  

Governor atau flow control valve (FCV) merupakan peralatan kontrol yang 

bersifat mekanis, dimana dalam proses pengaturan frekuensi lebih mentitik 

beratkan pada pengaturan jumlah energi primer yang masuk ke turbin dengan 

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

kondisi beban. Namun kerugian sistem ini adalah ketidakmampuannya bereaksi 

cepat bila terjadi perubahan beban secara mendadak. Maka di butuhkan sistem 

yang lebih cepat untuk merespon perubahan beban seperti ELC. (Ardha Sandy P, 

2010)  

Sedangkan  electronic load controller (ELC) merupakan suatu kesatuan alat 

kontrol frekuensi yang dalam proses kerjanya lebih menitik beratkan pada berapa 

daya yang harus dibuang ke beban komplemen untuk menjaga frekuensi dari 

generator yang digunakan, dengan beban komplemen (beban resistif berupa  

heater).  Pada  PLTMH dengan kontrol  frekuensi  ELC,  maka generatornya  

selalu  dioperasikan  dalam kondisi beban penuh. Oleh sebab  itu dari segi  

penghematan  energi  alat  ini  tidak efisien  karena  ada  beban  yang  dibuang 

percuma ke beban komplemen dan seringkali mengalami overheat atau panas 

berlebih saat pemakaian beban menurun sehingga pengaturan besar arus listrik 

yang dihasilkan dari generator harus dilakukan secara manual dengan memutar 

katup valve mengikuti perubahan beban yang terjadi. Dan untuk PLTMH dengan 

daya lebih  besar (katakanlah 100 Kilo Watt) harga ELC bersama beban 

komplemennya bisa jadi kurang ekonomis karena harga  komponen pendukung 
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(thyristor) relatif mahal untuk daya yang makin besar. ( A.Hafid, Riza 

Widia,2010,)  

Dan menurut Ali Mashar, Dja’far Sodiq dalam penelitiannya ANALISIS 

HARMONISA ELECTRONIC LOAD CONTROL (ELC) PADA PEMBANGKIT 

LISTRIK TENAGA MIKRO HIDRO (PLTMH) menjelaskan ELC yang menggunakan 

triac dalam pengaturan daya komplemen menjadi sumber harmonisa pada sistem 

PLTMH. Kandungan harmonisa pada ELC ini berubah-ubah sesuai dengan 

tegangan keluaran (sudut penyalaan), semakin besar sudut penyalaannya semakin 

besar pula harmonisanya dan akan berdampak langsung pada tingginya harmonisa 

tegangan keluaran generator. 

Berdasar dari problematika diatas, maka perlu ditingkatkannya wawasan 

mahasiswa teknik elektro dalam menghadapi dunia kelistrikan, khususnya dalam 

dunia sistem kontrol. Maka dari itu penulis mengintegrasikan sistem ELC dan 

FCV dan memanfaatkan PID sebagai media pembelajaran desain sistem kontrol 

yang akan diaplikasikan pada ELC dan FCV. Dengan demikian mahasiswa teknik 

elektro dapat memiliki wawasan dalam penyelesaian masalah desain suatu sistem 

kontrol yang handal untuk sistem. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana memodelkan PLTMH untuk menganalisa karakteristik output 

berupa daya listrik, frekuensi dan harmonisa. 

2. Bagaimana memodelkan sistem flow control valve dan electronic load 

controller. 

3. Bagaimana mengintegrasikan sistem flow control valve dan electronik 

load controller. 

4. Bagaimana mendapatkan performa sistem ketika terjadi perubahan 

beban. 
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1.3. Tujuan 

1. Memodelkan PLTMH untuk menganalisa karakteistik output berupa daya 

listrik, frekuensi dan harmonisa.. 

2. Memodelkan sistem flow control valve dan electronik load controller. 

3. Mengintegrasikan sistem flow control valve dan electronic load 

controller. 

4. Mendapatkan performa sistem ketika terjadi perubahan beban. 

 

1.4. Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang di lakukan lebih fokus maka 

diberikan batasan masalah sebagai berikut : 

1. Data-data pengujian sistem diperoleh dari PLTMH Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

2. Mode operasi pada pembangkit listrik PLTMH adalah stand alone 

(Mandiri).  

3. Analisa pada sistem dilakukan ketika terjadi pengurangan beban. 

4. Model ELC yang digunakan adalah PWM, triac dan beban resitif. 

5. Teknik kontrol pada model sistem FCV menggunakan kontrol PID 

sedangkan model sistem ELC menggunakan kontrol PI. 

6. Aplikasi yang digunakan dalam proses pengerjaan tugas akhir ini adalah 

MATLAB R2014b. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Urutan penulisan selanjutnya di dalam skripsi ini djabarkan secara singkat 

berikut, yaitu: 

BAB I      : PENDAHULUAN 

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang pemilihan judul, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, metode 

penelitian, dan sistematika penulisan. 
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BAB II    : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisikan teori yang  digunakan untuk menganalisis data, teori 

yang akan digunakan tentunya berhubungan dengan flow control valve 

dan electronic load control. 

BAB III  : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan diuraikan analisis masalah yang menjadi obyek 

penelitian, yaitu analisis bagaimana memodelkan FCV dan ELC dan 

bagaimana mengintegrasikan kedua sistem  untuk mendapatkan 

performa yang baik. 

BAB IV  : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai keunggulan dan kekurangan 

dari system FCV dan ELC dan membandingkan dengan sistem hasil 

integrasi dari kedua sistem. 

BAB V    : PENUTUP 

Bab terakhir akan memuat kesimpulan isi dari keseluruhan uraian bab-

bab sebelumnya dan saran-saran dari hasil yang diperoleh yang 

diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan selanjutnya. 

 

 

 




