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1 BAB I 

2 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Setiap tahun permintaan dan pemanfaatan listrik terus meningkat, terutama 

yang memerlukan pasokan listrik berkelanjutan seperti konsumen. Terlepas dari 

jenis konsumen diantaranya yaitu konsumen dari sektor industri, perusahaan, 

publik, pemerintah, rumah sakit, pertanian, rumah tangga, dan lain-lain. Semua 

orang pasti menginginkan pasokan listrik yang tidak terganggu. Namun, sebagian 

konsumen mungkin tidak khawatir tentang masalah kualitas daya seperti transient, 

voltage sag, voltage swell, voltage drop, overvoltage, dan harmonics. Kecuali, 

mereka menyadari bahwa salah satu masalah ini dapat menyebabkan kerusakan 

pada peralatan listrik beban sensitif mereka.  

Voltage sag menjadi masalah kualitas daya utama yang mempengaruhi 

konsumen dan industri. Hal ini sering terjadi dan mengakibatkan kerugian yang 

tinggi. Gangguan hubung singkat menjadi faktor utama terjadinya voltage sag 

dalam sistem tenaga, pada penyulang distribusi radial terjadinya pada busbar gardu 

induk. Hal ini akan dirasakan  langsung rumah pelanggan yang di supply  dari 

transformator yang sama baik tegangan menengah ataupun tegangan rendah. Pada 

umumnya voltage sag salalu dikaitan dangan adanya gangguan pada sistem akan 

tatapi voltage sag sangat erat kaitannya dengan gangguan pada sistem, starting 

motor berkepasitas basar dengan pembebanan yang sangat besar  juga dapat 

menyebabkan terjadinya voltage sag. Oleh karenanya, voltage sag adalah masalah 

yang sangat penting dalam meyalurkan kualitas daya pada  konsumen. Jika 

konsumen tidak menyadari hal-hal ini, itu adalah tanggung jawab pemasok listrik 

untuk membuat mereka sadar akan masalah voltage sag dan pengaruhnya. Jika 

tidak, konsumen seharusnya mengambil tindakan pencegahan untuk menghindari 

kerusakan yang terjadi karena masalah voltage sag ini.   

Ada beberapa fasilitas khusus yang sensitif terhadap gangguan tegangan. Oleh 

karena itu, dalam kasus seperti menggunakan kompensator untuk beban sensitif 

diperlukan. Pemasangan Dynamic Voltage Restorer (DVR) untuk beban sensitif 
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dapat dianggap sebagai solusi. DVR adalah perangkat daya kustom yang erat 

hubungannya dengan Voltage Source Inverter (VSI) yang menyuntikkan tegangan 

seri dengan sistem distribusi tenaga listrik melalui Series Injection Transformer 

(SIT) selama voltage sag [1]. Untuk mengkompensasi gangguan tegangan, 

tegangan seri disuntikkan melalui transformator oleh konverter sumber tegangan 

yang terhubung ke catu daya DC. Salah satu kontrol yang paling umum dalam 

sistem untuk pengendalian DVR yaitu dengan menggunakan PI Controller atau 

proportional-integral. Karena PI sendiri memberikan kinerja yang baik bagi sistem 

serta memiliki struktur yang sederhana. PI digunakan kerena dapat memparbaiki 

sinyal transien dan menghilangkan error steady state pada gelombang tegangan 

yang dikeluarkan olah DVR [2].  

Ada beberapa studi penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, Abdul Haris 

Ardian menulis skripsi yang membandingkan pengontrolan PID dengan ANFIS 

PID untuk mendapatkan nilai Kp, Ki, dan Kd, PID pada skripsi yang dibahas 

menggunakan trial dan error. Pada tegangan 220 V dan voltage sag sebesar 10% 

PID mampu memperbaiki tegangan sebasar 220.6 V dan THD 1.28%. Hanya saja 

PID unggul pada nilai THD tetapi kalah pada nilai perbaiakan tegangn [3]. 

Selanjutnya skripsi yang ditulis Robert Al Quds yaitu membandingkan 

pengontrolan tanpa controller, PI controller dengan PI-PSO controller untuk 

mendapatkan nilai Kp dan Ki, pengujian dari perbandingan metode kontrol tersebut 

menggunakan Vrms. Pada tegangan 220 V dan voltage sag sebesar 50%  PI 

menghasilkan perbaikan tegangan sebesar 203.77 V dan ess 7.38%. Terbukti bahwa 

PI controller masih kalah akurat dari PI-PSO controller [4].  

Pada jurnal IEEE 2018 yang ditulis oleh Md. Samiul Haque Sunny, Eklas 

Hossain, dan Mikal Ahmed, dilakukan perbandingan antara ANN controller, Fuzzy 

controller, dan PID controller output dari metode PID menunjukkan jumlah 

signifikan muculnya harmonik distorsi dengan bentuk gelombang yang nyata, 

sedangkan output Fuzzy controller yang memiliki lebih sedikit harmonik dari PID 

terdapat sedikit distorsi pada pola sepanjang gelombang, tetapi metode ANN sendiri 

mengembalikan tegangan tanpa distorsi dan harmonik yang nyata menunjukkan 

keunggulannya dibandingkan dua lainnya. Untuk memberikan ilustrasi yang lebih 

baik dari metode tersebut Total Harmonic Distortion (THD) disajikan dengan 
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frekuensi dasar adalah 50 Hz. Oleh karena itu, PID dan Fuzzy menghasilkan jumlah 

harmonik yang sama besar tetapi Fuzzy lebih sukses di antara keduanya untuk 

menekan besarnya harmonik. Hanya saja ANN mengalahkan mereka keduanya 

dengan hampir menghilangkan harmonisa  4 kali lebih tinggi yaitu 200 Hz dan 

besarnya harmonik dalam hal ini juga kurang dari yang dihasilkan oleh PID dan 

Fuzzy controller [5].  

Voltage sag dalam prakteknya terjadi di tingkat distribusi dalam kisaran 50% 

hingga 90% dan sebagian besar voltage sag jarang mencapai di bawah 50%. 

Namun, kemampuan kompensasi tegangan oleh sistem DVR di atas 50% dari 

tegangan nominal, sehingga memungkinkan DVR untuk mencapai perlindungan 

terhadap voltage sag 50% selama 0,1 detik [6].  

Oleh karena itu, maka pada penelitian ini yang membahas tentang voltage sag 

menggunakan DVR yang di tuning dengan PI-Fuzzy controller yang akan menjadi 

solusi pada tugas akhir ini. Karena PI-Fuzzy controller memiliki performa dinamik 

dan statik yang lebih baik dibandingkan teknik kontrol PI konvensional, juga 

mampu mengkompensasi harmonisa serta memberikan redaman pada tegangan 

ketika terjadi voltage sag. 

1.2 Rumusan Masalah  

 

Dari latar belakang yang telah dijelaskan pada tugas akhir ini dapat dirumuskan 

suatu permasalahan yaitu: 

1.  Bagaimana proses pemodelan dan pengontrolan sistem DVR yang di 

tuning dengan PI Fuzzy Controller saat terjadinya voltage sag? 

2.  Bagaimana performa dari penerapan DVR yang di tuning dengan PI 

Fuzzy controller saat terjadinya voltage sag  pada tegangan distribusi? 

 

1.3 Batasan Masalah  

 

Supaya batasan masalah ini sesuai dengan harapan dan keinginan seperti judul 

yang telah dipaparkan diatas, dijelaskan sebagai berikut: 

1.  Data sistem distribusi listrik dan DVR pada penelitian ini diambil dari 

IEEE 978-2014  (daftar pustaka nomor 12). 
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2.  Pada penelitian ini sistem distribusi dan pemodelan DVR menggunakan 

software Matlab Simulink R2017a. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 

Disimpulkan dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya penelitian 

tugas akhir ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1.  Untuk memodelkan dan mengontrol sistem DVR yang di tuning dengan 

PI Fuzzy Controller saat terjadinya voltage sag. 

2.   Untuk menampilkan performa dari simulasi yang dilakukan pada saat 

terjadinya voltage sag. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

 

Pada tugas akhir ini memiliki manfaat yaitu sebagai bahan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

  

Sistematika pembahasan laporan tugas akhir ini akan dijelaskan secara singkat, 

penyusunannya sebagai berikut: 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab awal dengan latar belakang diangkatnya penentuan 

topik tugas akhir ,dilanjutkan penentuan masalah apa saja yang 

akan dirumuskan, tujuan dari penelitian tugas akhir, batasan 

masalah dan sistematik dari setiap bab tugas akhir tersebut. 

 BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Membahas tentang tinjauan pustaka dimana didalamnya 

terdapat teori pendukung dalam pembuatan dan penyelesaian 

tugas akhir yang akan dilakukan meliputi  sistem tenaga listrik, 

sisten distribusi, voltage sag, dynamic voltage restorer (DVR), 

dan sistem kendali. 
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 BAB III        : METODELOGI PANELITIAN 

Membahas tentang perencanaan dan pemodalan sistem 

distribusi saat terjadi voltage sag dan perbaikan menggunakan 

DVR PI yang tuning dengan Fuzzy. Fuzzy sendiri 

menggunakan 5 variabel linguistic input dan output sehingga 

rule base 25 kemungkinan. Nilai dari fuzzy tersebut didapat 

dari penelitian sebelumnya (daftar pustaka nomor 6). 

BAB IV        : ANALISA SISTEM 

Berisikan tentang pemodelan sistem yang telah dianalisa 

beserta pengujian sistem secara keseluruhan. 

BAB V       : KESIMPULAN 

Berisi tentang akhir dari keseluruhan bab beserta saran pada 

tugas akhir ini.   

 


