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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) adalah pembangkit listrik 

yang memanfaatkan aliran air sungai dan mempunyai debit air yang memenuhi 

persyaratan. Setiap PLTMH selalu berhadapan dengan permasalahan yang sama, 

yaitu sulitnya mengatasi daya beban yang tidak stabil atau berubah-ubah. Karena 

ini dapat menyebabkan ketidak stabilan tegangan dan frekuensi. Pada PLTMH 

sangat tidak mungkin menyalurkan tegangan tanpa dikontrol terlebih dahulu, 

karena ketika terjadi penurunan daya pada beban, kecepatan putar generator 

semakin cepat, otomatis tegangan dan frekuensi yang dihasilkan oleh generator 

menjadi semakin tinggi dan tidak stabil. Selama ini masalah tersebut diminimalisir 

dengan menggunakan hydraulic turbine and governor (HTG) dan Electronic Load 

Controller (ELC). ELC digunakan untuk menyeimbangkan tegangan dan untuk 

menjaga frekuensi dalam keadaan ideal [2].  

Sistem pengontrolan yang menggunakan ELC telah menjadi area yang diminati 

oleh banyak peneliti. Menurut[5], ELC yang menggunakan 24 pulsa konverter dan 

sebuah chopper, dapat memberikan peningkatan kinerja regulasi tegangan, 

frekuensi dan dapat mengabaikan distorsi harmonisa pada tegangan dan arus untuk 

beban yang bervariasi. Kemudian[6], ELC dapat dikombinasi dengan static 

synchronous compensator (STATCOM) dengan 4 kaki insulated gate bipolar 

transistor (IGBT) berbasis arus yang dikontrol sumber tegangan (CC-VSC) dan bus 

dc untuk pendukungnya. Sistem ini dapat mengatasi beban yang linear dan 

nonlinear dan dapat mengendalikan tagangan, frekuensi, load balancing, 

kompensasi arus netral, dan dapat mengeliminasi harmonisa.   

ELC tidak hanya berhasil digunakan untuk mengontrol tegangan dan frekuensi, 

namun ELC yang menggunakan kapasitor ac, voltage source converter (VSC) 

dengan kapasitor dc dan chopper, dapat menghemat biaya dan layak untuk 

digunakan. Hal ini juga telah diuji bahwa hasil ELC berhasil untuk mengkontrol 

tegangan, frekuensi, dan penyeimbang beban [4]. Pada generator tipe sinkron, ELC 

dikombinasi menggunakan switch tyristhor pada setiap phasanya. Sistem ini dapat 



2 
 

mengontrol daya beban pada ballast  dan menghasilkan frekuensi hampir stabil, 

tetapi masih mempunyai harmonisa melebihi standarisasi IEEE 519-1992 [1]. 

Dengan harmonisa yang tinggi, maka dapat menyebabkan noise dan kerusakan pada 

komponen elektronik yang lain. 

Dari hasil penelitian tersebut, ELC terbukti dapat menstabilkan tegangan dan 

frekuensi yang dihasilkan oleh generator. Pada tugas akhir ini, ELC akan 

dikombinasi dengan bidirectional converter berbasis PID controller yang 

digunakan pada generator sinkron dan diuji untuk beban bervariasi. Bidirectional 

converter atau konverter dua arah ini  menggunakan 2 fungsi konverter sekaligus, 

keuntungan menggunakan 2 fungsi konverter ini, yaitu untuk menjaga kestabilan 

tegangan dan frekuensi dari generator pada saat ada perubahan daya dari beban dan 

cara ini mempunyai hasil yang lebih baik dari pada menggunakan konverter biasa 

dan semikonverter tiga fasa.  

 

1.2. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang masalah tersebut dijabarkan rumusan masalahya, yaitu: 

1. Bagaimana mengatasi frekuensi supaya tetap stabil pada saat ada 

perubahan daya beban menggunakan ELC bidirectional converter ? 

2. Bagaimana cara mengontrol mode rectifier dan inverter pada ELC 

bidirectional converter ? 

3. Bagaimana performa sistem saat ELC bidirectional converter 

dikombinasi dengan sistem HTG pada generator sinkron ? 

 

1.3. Tujuan 

Pada tugas akhir ini yang dilakukan  bertujuan untuk: 

1.  ELC bidirectional converter dapat mengatasi speed drop frekuensi 

dibawah 5% dan pada saat ada perubahan daya beban, frekuensi bisa 

stabil 50 Hz hanya kurang dari 1. 

2. ELC bidirectional converter memakai DC chooper untuk mengontrol 

mode rectifier dan inverter supaya bekerja optimal. 
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3. Sistem kombinasi ELC bidirectional converter dan HTG, supaya 

mendapatkan hasil yang baik dan dapat mengatasi kelemahan masing-

masing sistem. 

 

1.4. Batasan Masalah  

Pada tugas akhir ini mempunyai batasan masalah sebagai berikut: 

1. Menggunakan software MATLAB 2016a untuk proses pengerjaan tugas 

akhir ini. 

2. Tidak membahas harmonik yang ada pada aliran daya. 

3. Beban yang digunakan beban resistif dan beban induktif. 

4. Tidak membahas beban reaktif (Q). 

5. Data penelitian diambil dari PLTMH UMM Sengkaling 2. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi ini dijabarkan secara singkat sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang dalam penentuan 

judul, penentuan perumusan masalah, tuj.u.an pen.eli .tian, Batas 

permasalahan, metode penelitian, dan sistematik penulisan. 

BAB II : TIJAUAN PUSTAKA 

Bab ini terdapat teori yang digunakan untuk menganalisis data, teori 

yang digunakan tentunya ada hubungan dengan kontrol generator 

sinkron dan electronic load controller. 

BAB III : METODE PENILITIAN 

Pada bab ini menguraikan analisis masalah yang menjadi obyek 

penelitian, yaitu analisis bagaimana mendesain  ELC dan cara kerja 

sistem kontrolnya. 

BAB IV : HASIL DAN ANALISA 

Pada bab iv akan membahas kekurangan dan kelebihan dari sistem 

ELC bidirectional converter, HTG dan sistem kombinasi. 

BAB V : PENUTUP 

Bab penutup berisi kesimpulan yang diambil dari keseluruhan bab dan 

saran untuk diteliti kedepannya. 


