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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Pada sub ini akan membahas beberapa tinjauan pustaka berupa teori-teori 

untuk mendasari pembuatan dan menyelesaikannya tugas akhir ini. Karena dengan 

teori-teori penunjang dapat diketahui cara merancang dan rangkaian konpensator 

aktif tiga fasa dengan metode kontrol proportion integral (PI) menggunakan 

program bantu Simulink MATLAB 2013. 

 

2.1 Sistem Tenaga Listrik 

Pada umumnya sistem tenaga listrik terdiri dari beberapa pembangkit yang 

saling terhubung dengan tujuan untuk melayani kebutuhan beban. Pada sistem ini 

sering disebut juga dengan sebutan sistem saluran interkonesi. Sistem interkoneksi 

ini bertujuan untuk menjaga kesetabilan serta ketersedian energi listrik yang 

dibutuhkan oleh beban yang terus meningkat. Berkembangnya suatu mekanisme 

kelistrikan berdampak melemahkan performa dari sistem kelistrikan tersebut ketika 

mengalami gangguan, Salah satu efek gangguan yang terjadi adalah penurunan 

kuaitas daya yang diakibatkan karena adanya pembebanan yang memiliki beda fasa 

antara arus dan tegangan seperti motor listrik, pemanas(furnace) dan masih banyak 

lagi . 

Hal inilah yang menjadi penyebab turunya kualitas daya aktif yang 

disebabkan karena meningkatnya daya reaktif pada sistem dan berdampak pada 

peningkatan daya semu atau daya total yang dibebankan pada sistem sehingga 

berdampak pada borosnya penggunaan daya dan meningkatnya pembebanan pada 

generator selaku penyedia daya dari sistem tersebut[9]. 

 

2.2 Sistem Daya Kelistrikan 

Daya semu (Apparent Power) adalah daya yang diperoleh dari nilai hasil 

perkalian antara arus dan tegangan dalam suatu sistem jaringan kelistrikan atau 

daya yang dihasilkan dari perkalian trigonometri daya aktif dengan daya reaktif 

satuan daya semu adalah Va. Dengan demikian daya aktif, daya reaktif dan daya 

semu merupakan suatu kesatuan yang kalau dirumuskan adalah sebagai berikut:  
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 S = V. I                                                                                            (2.1) 

  S = 3. V𝐿. I𝐿                                                                                      (2.2) 

Daya aktif  (Active power) adalah daya yang digunakan dalam melakukan 

usaha yang sebenarnya yang di buthkan oleh beban, seperti energi cahaya, energi 

panas dan mekanik torsi motor, dan lain-lain. Untuk rangkaian listrik AC , bentuk 

gelombang sinusoidal tegangan dan arus, besaran terhadap waktu tidak sama setiap 

waktu, daya aktif membentuk energi persatuan waktu dan dapat di ukur dengan 

satuan watt. Dirumuskan sebagai berikut: 

P = V. I . Cos φ                                                                               (2.3)     

 P = 3. V𝐿. I𝐿 . Cos φ                                                                         (2.4) 

Daya Reaktif (Reactive Power) adalah daya yang digunakan untuk 

membentuk medan magnet dari beban bersifat induktif yang berpengaruh pada 

kondisi sistem. Dari pembentuan medan mahnet tersebtu maka akan terbentuk fluks 

medan mahnet. Contoh beban yang dapat menghasilkan daya reaktif adalah motor 

listrik, Pemanas, Transformator dan lain lain. Satuan dari daya reaktif adalan Var. 

Dirumuskan sebagai berikut: 

Q = V. I . Sin φ                                                                              (2.5) 

Q = 3. V𝐿. I𝐿. Sin φ                                                                          (2.6) 

 

2.3 Faktor Daya 

Faktor daya (cos φ) adalah perbandingan antara besaran daya aktif dengan 

daya semu dalam suatu sistem kelistrikan. Dalam teori arus listrik bolak balik 

penjumlahan daya dilakuan secara vectoris, yang dikenal dengan segitiga daya. 

Sudut φ adalah merupakan sudut pergeseran fasa, semakin besar sudutnya, maka 

semakin besar daya semu (S), dan semakin besar pula daya reaktif (Q). Sehingga 

faktor daya (cos φ) semakin kecil. Dapat di rumuskan sebagai berikut:  

S

P
=cos                                                                                            (2.7)                                                                 

 Keterangan :   

        cos φ   = faktor daya 

            P         = daya aktif (W) 

            S         = daya semu (VA) 
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 Dalam sebuah sistem ketenaga listrikan terdapat beberapa kemungkinan 

hubungan antara fasa arus dan tegangan adalah sebagai berikut: 

1. Arus dan tegangan memiliki fase yang sama hal ini bisa terjadi ketika 

sistem terbebani dengan beban resistif seperti pada gambar 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Tegangan dan arus dalam kondisi satu fase 

2. Faktor daya tertinggal (lagging) yaitu tegangan melewati titik atau nilai 

nol dan naik keharga tertinggi pada waktu lebih awal dari nilai arusnya 

seperti pada gambar 2.2 

 

 

 

  

  

 

 

Gambar 2.2 Arus tertinggal terhahdap tegangan. 

3. Faktor daya mendahului (leading) yaitu tegangan melewati titik atau harga 

nol dan naik ke harga tertinggi beberapa saat kemudian dari nilai arusnya 

seperti pada gambar 2.3 
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Gambar 2.3 Arus mendahului terhadap tegangan 

Kondisi arus mendahului atau tertinggal dari teangan sangat berfariasi 

dalam rangkaian yang berbeda dari kondisi sepahasa sampai mendahului atau 

tertinggal ¼ siklus atau 90°. Oleh karena itu waktu diukur dalam sudut, beda waktu 

atau beda phasa dari arus dan tegangan bisanya di aktifkan dalam derajat listrik dan 

ini yang sering disebut dengan sudut phasa. 

Hubungan antara daya aktif dan daya reaktif adalah penjumlahan dari daya 

aktif dengan daya reaktif menghasilkan daya semu. dapat di lihat pada gambar 2.4 

 

Gambar 2.4 Hubungan antara daya aktif daya reaktif dan daya semu. 

Dimana :  

P Load = daya aktif (kW) 

                     Q Load = daya reaktif (kVAr) 

S Load = daya semu(kVA) 

 

2.4 Pengaruh Daya Reaktif Terhadap Keadaan Sistem 

Daya reaktif yang berlebihan pada sistem menyebabkan penurunan kinerja 

transmisi listrik. Hal ini dikarenakan daya reaktif akan mempengaruhi jumlah daya 

nyata yang akan digunakan beban dan ikut menentukan besarnya faktor daya yang 

bekerja pada sistem. Semakin besar daya reaktif maka membuat nilai faktor daya 
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semakin turun dan daya nyata yang dikirim ke beban semakin menurun yang 

nantinya akan mengurangi efisiensi sistem. 

Selain itu, daya reaktif juga dapat membawa efek negatif lain pada sistem 

transmisi listrik. Daya reaktif dapat menjadikan sistem berada pada kondisi 

kelebihan beban yang nantinya mengakibatkan tegangan sistem akan turun. Hal ini 

dikarenakan daya yang dikonsumsi menjadi lebih tinggi namun pasokan daya yang 

berasal dari sumber relatif tetap. Sehingga dapat dikatakan besarnya nilai daya 

reaktif yang bekerja pada sistem menjadi salah satu parameter penting untuk 

diperhatikan. Oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan jumlah daya reaktif 

yang terdapat pada sistem. 

 

2.5 Kompensator Daya Reaktif 

Kompensator daya reaktif atau dikenal dengan nama lain kompensator 

VAR didefinisikan sebagai peralatan yang berfungis untuk pengaturan jumlah daya 

reaktif untuk memperbaiki operasi sistem tenaga listrik AC. Kompensator daya 

reaktif tergolong dalam peralatan Flexible AC Transmission System  (FACTS).  

Penggunaan kompensator daya reaktif dalam sistem transmisi listrik telah 

terbukti mampu memperbaiki kualitas dan kehandalan sistem kelistrikan. Hal ini 

dikarenakan selain mengatur jumlah daya reaktif dalam sistem, kompensator daya 

reaktif juga memiliki fungsi untuk pengaturan dan penyeimbangan  tegangan pada 

jaringan. 

Pada bagian perancangan, rangkaian kompensator daya reaktif dapat 

dibagi dalam dua kategori, yaitu kompensator daya reaktif dengan konfigurasi seri 

dan paralel. Keduanya dapat disusun dengan menggunakan rangkaian tegangan 

sebagai sumbernya atau Voltage-Sourced Converter (VSC) maupun arus sebagai 

sumbernya atau Current-Sourced Control (CSC). Pada keadaan beroperasi, 

keduanya akan menyesuaikan diri dengan keadaan beban yang bersifat induktif 

sehingga mampu mengatur daya reaktif pada sistem. Dengan pengaturan ini, 

kompensator daya reaktif dapat meningkatkan faktor daya untuk perbaikan kualitas 

daya. Kompensator aktif merupakan tipe baru untuk peralatan yang bersifat 

mereduksi daya reaktif dalam sistem enaga listrik. Kompensator ini disusun dari 

peralatan-peralatan elektronika daya.  
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Komponen utama yang terdapat pada kompensator aktif adalah:  

1. Inverter  

Inverter digunakan sebagai kompensator aktif yang dihubungkan paralel 

dengan sumber tegangan beban untuk mengkompensasi daya reaktif.  

2. Kontroller  

Kontroller digunakan dalam rangkaian kompensator ini bertujuan utuk 

memper kecil sinyal error pada sumber tegangan beban yang terdapat gangguan 

daya reaktif pada sistem. Keluaran kontroller digunakan untuk mengendalikan 

inverter. Dengan menggunakan komponen ini, kompensaator didapati karakteristik 

yang berlawanan dengan kompensator pasif. Kompensator aktif merespon arus 

pada sistem relatif lebih bebas dari pengaruh kondisi beban pada sistem, misal jenis 

pembebanan pada sistem dengan tingkat faktor daya yang rendah .  

Untuk itu pemecahan permasalahan factor daya yang disebabkan oleh 

meningkatnya kebutuhan daya reaktif yang dikarenakan pembebanan sistem yang 

tidak sefasa antara arus dan tegangan dalam kasus ini adalah beban reaktif induktf 

(leaging) dapat di minimalisasi dengan penerapan kompensator daya reaktif yang 

berupa inverter aktif dalam sistem. Umumnya  kompensator bekerja secara paralel 

dengan beban.  

 

2.6 Inverter Konvensional  

Inverter adalah alat yang berfungsi untuk merubah energi listrik dari 

bentuk DC menjadi bentuk AC. Maksud dan tujuan dari inverter ini adalah untuk 

menggubah tegangan searah yang relatf kecil menjadi tegangan AC yang relatif 

lebih besar dengan dapat mengatur frekwensi yang diinginkan yaitu 50Hz atau 

60Hz. Inverter DC-AC sangat banyak diterapkan pada berbagai kalangan industri 

seperti penggerak motor DC, uninterruptible power supplay (ups). Baru baru ini 

inverter juga dimanfaatkan dalam berbagai aplikasi seperti penerapan energi 

terbarukan yang terkoneksi dengan jaringan listrik pada suatu industri.  

Inverter DC-AC pada umumnya beroprasi dengan teknik pulse width 

modulation (PWM). Pwm adalah suatu teknik yang bertujuan untuk mengontrol 

lebar dari pulsa gerbang dengan berbagai mekannisme, pwm pada inverter di 

gunakan untuk menjaga keluaran tegangan dari inverter pada nilai yang diinginkan. 
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Berikut adalah gambaran secara umum rangkaian inverter konvensional 

yang tersusun dari 6 IGBT. 

 

Gambar 2.5 Rangkaian inverter sebagai kendali daya reaktif 

 

2.7 Teknik Modulasi Inverter 

Teknik yang paling sering digunakan untuk mengontrol komponen 

semikonduktor pada konsep kerja inverter adalah menggunakan sinusoidal pulse 

wide modulation (SPWM). Metode ini diperoleh dengan cara membandingkan 

antara dua gelombang masukan yaitu gelombang sinusoidal dengan gelombang 

carrier yang berupa gelombang segitiga. Konsep ini secara umum adalah untuk 

memanipulasi lebar gelombang yang dinyatakan dalam bentuk pulsa dalam satu 

periode.  

Sinyal Spwm terbentuk karena adanya perbandingan sinyal refrensi 

berupa sinyal sinusoidal dengan sinyal carrier yang berbentuk segitiga dengan 

konsep besar kecilnya frekuensi sinyal carrier (fc) akan berpengaruh terhadap 

keluaran sinyal inverter(fo).  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6   Blok diagram metode SPWM 
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2.8 Pq Teori 

Pq teori adalah teori peralatan daya reaktif pada untaian 3 fasa yang 

diajukan oleh Akagi pada tahun 1983 yang sering dikenal dengan sebutan teori daya 

sesaat atau p q teori[9]. Teori ini didasari dari nilai daya sesaat sistem tiga pasa 

dengan atau tidak ada kawat netral. Teori ini berisikan transformasi aljabar kordinat 

abc tegangan dengan arus pada sistem tiga phasa dirubah kedalam bentuk kordinat 

α.β hal ini bertujuan untuk memperoleh nilai arus injeksi kesistem sesui dengan 

kebutuhan berdasarkan input data daya aktual. 

Untuk memndapatkan arus injeksi dapat dirumuskan sebagai berikut:  

[
𝑣𝛼

𝑣𝛽
] = √

2

3
[
1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2

] [
𝑉𝑎
𝑉𝑏
𝑉𝑐

]           (2.8)  

[
𝑖𝛼
𝑖𝛽

] = √
2

3
[
1 −

1

2
−

1

2

0
√3

2
−

√3

2

] [
𝑖𝑎
𝑖𝑏
𝑖𝑐

]          (2.9) 

Untuk mendapatkan nilai daya p dan daya reaktif q yang melalui beban 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

[
𝑝
𝑞] = [

𝑣𝛼 𝑣𝛽

−𝑣𝛽 𝑣𝛼
] [

𝑖𝑎
𝑖𝛽

]         (2.10) 

Dikarenakan p dan q masih mengandung nilai bolak balik maka harus 

dihilangkan dengan menggunakan filter yang diperoleh dari penggunan buterwotrh 

low pas filter. Arus 𝑖𝑐𝑎 dan 𝑖𝑐𝑏 akan diperoleh setelah didapatkan nilai daya refrensi. 

Dengan menggunakan transformasi balik ke sistem tiga fasa maka dari itu nilai dari 

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

berikut: 
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2.9 Kontrol PI 

Kontrol PI atau teknik kendali proporsional integral adalah pengendali 

yang merupakan gabungan antara teknik kendali proporsional dengan teknik 

integral dimana setiap kendali memiliki peranan yang berbeda dan saling 

melengkapi dari keduanya. 

2.9.1  Kontrol Proporsional 

Kontroler proportional mempunyai karakter keluaran sebanding dengan 

sintal error atau sinyal kesalahan, bias juga didefinisikan selisih antara besaran yang 

diinginkan dengan harga aktualnya. Dengan demikian koontroler dengan aksi 

proportional dengan hubungan antara keluaran kontroler m(t) dan sinyal kesalahan 

penggerak e(t) adalah: 

   m(t)=Kp.e(t)                                                                                     (2.12) 

dalam bentul transformasi laplaceatau: 

          
𝑀(𝑠)

𝐸(𝑠)
= 𝐾𝑝                                                                                        (2.13) 

Dimana Kontroler P ini digunakan dalam keadaan yang mana tanggapan 

peralihan (transien) yang diinginkan dipenuhi cukup dengan menyetel penguatan 

sistem saja. 

2.9.2  Kontroler integral 

Kontroler integral berfungsi untuk menggurangi kesalahan mantap pada 

kontroler proporsional yang sebelumnya. Pada kontroler integral keluaran kontroler 

m(t) dirubah dengan laju nilai yang sebanding dengan sinyal kesalahan e (t). 

 

Jadi:       

𝑑𝑚(𝑡)

𝑑𝑡
= 𝐾𝑖. 𝑒(𝑡)                                                                         (2.14) 

Dimana Ki adalah kepekaan integral e(t) diduakalikan, maka nilai harga 

m(t) berubah dengan laju perubahan menjadi dua kali semula. Jika kesalahan 

penggerak adalah nol, maka harga m(t) tetap stasioner.[10]  
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2.10 Metode Kontroler Ziegler Nichols 

Kontrol proportional memiliki kelaran yang sebanding dengan sinyal 

kesalahan (deviasi) apabila nilai kp diseting tinggi maka tangapanya akan 

meningkat lebih cepat. Tetapi apabila terlalu tinggi akan berdampak pada ketidak 

stabilan sistem. 

Pada mode kali ini sistem akan berusaha dalam mencapai nilai steady state 

dengan error sama dengan nol. Untuk itu diperlukanya kendali tambahan yang 

bersifat mengoreksi dengan megitegralkan keluaran dari kontrol proportional (P), 

yaitu dengan cara penambahan mode kontrol integral (I). Konsep dasarnya adalah 

kontrol kendali P apabila nilai error besar maka akan menghasilkan nilai 

penyetelan yang besar juga begitu pula sebaliknya apabila nilai error kecil 

penyetelan juga akan kecil pula. Namun demikain nilai error tidak dapat dibuat nol, 

tujuan ditambahkannya mode kontrol integral adalah untuk mengompensasi 

keadaan ini koreksi integral dilakikan dengan cara megkalkulasi error di setiap 

pembacaan sehingga devinisi nol tidak seperti pada kontrol P keluaran sinyal 

kendali PI dapat dirumuskan sebagai berikut:  

𝑢(𝑡) = 𝐾𝑝𝑒(𝑡) + 𝐾𝑖 ∫ 𝑒(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0
  

Dalam kawasan waktu diskrit maka keluaran sinyal kendali dirumuskan : 

𝑢(𝑘) = 𝐾𝑝(𝑒(𝑘) + 𝐾𝑖 . 𝑇𝑠[𝑒(𝑘 − 1) + 𝑒(𝑘)]  

Dengan : 

u(k)  = sinyal keluaran kendali 

KP  = konstanta proporsional 

Ki = konstanta integral 

TS  = waktu cuplik (sampling time) 

e(t)  = error. 

Untuk menetukan nilai parameter kendali proporsional integral yang tidak 

diketahui mode matematikanya dapat dilakukan dengan mengunaka  metode ziegler 

Nichols misalnya untuk nilai dari tegangan dan arus plane apabila terdiri dari Vref, 

Vact dan Vact untuk mendapatkan Iqref sedangkan Vdc dan Vdcact untuk 

menentukan Idref maka metode Ziegler Nichols open loop akan tetap diterapkan. 
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Metode ini bertujuan untuk menentukan nilai Kp dan Ki mode pertama didasarkan 

pada tabel untuk mode kontrol PI yang dirancang dalam bentuk pararel atau dua 

aksi terpisah maka Ti dan Td harus di konversikan untuk mendapat nilai Ki dan Kd 

dapat dirumuskan sebagai berikut: 

Ki = Kp/Ti 

Kd= Kp/Td 

 

Tabel 2.1 Tabel ketentuan dari Zigler Nichols 1 

 

Tipe Kendali Kp Ti Td 

P T/L ∞ 0 

PI 0.9 T/L L/0.3 0 

PID 1.2 T/L 2L 0.5L 

 

 


