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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

 Dalam setiap pembangkit listrik, ada beberapa permasalahan kualitas daya 

yang sangat mempengaruhi suatu sistem tenaga, salah satu diantaranya adalah 

harmonisa. Harmonisa adalah gejala pembentukan gelombang-gelombang sinus 

dengan frekuensi kelipatan (integer) dari frekuensi fundamental. Gelombang 

harmonisa ini akan menumpang pada gelombang sinus murni (frekuensi 

fundamental) sehingga akan terbentuk cacat gelombang (distorsi) yang merupakan 

hasil penjumlahan gelombang sinus murni dengan gelombang harmonisa. 

Harmonisa ini menyebabkan distorsi tegangan dan arus dimana ia memiliki 

frekuensi yang merupakan kelipatan dari frekuensi dasar sistem. Sehingga 

gelombang tegangan dan arus yang dihasilkan tidak sinusoidal murni dan pada 

akhirnya dapat menimbulkan gangguan pada peralatan di sistem tenaga. (Julius 

Sentosa, Dkk., 2007) 

Terjadinya gangguan harmonisa pada sistem tenaga listrik disebabkan karena 

banyaknya pemakaian peralatan yang merupakan beban-beban non linier, seperti: 

Inverter, converter, dan lain sebagainya. Pada inverter harmonisa terjadi akibat 

adanya proses switching. Dampak yang disebabkan harmonisa adalah panas pada 

kawat netral, menimbulkan rugi-rugi daya pada sistem serta dapat menghasilkan 

arus netral yang lebih tinggi dari arus phase. Harmonisa dapat menyebabkan 

pemutusan beban yang sensitif, penurunan keakuratan alat ukur,kegagalan 

kapasitor tenaga, pemanasan lebih pada transformator dan penghantar netral. 

Harmonik juga mempengaruhi biaya pemakaian energi listrik, resonansi dalam 

sistem tenaga listrik dan penurunan faktor daya listrik (Buhron, 2001). 

Besarnya harmonisa pada suatu sistem distribusi tenaga listrik disebut dengan 

Total Harmonic Distortion (THD). Total Harmonic Distortion  (THD) merupakan 

nilai prosentase antara total komponen harmonisa dengan komponen 
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fundamentalnya. Semakin besar prosentase THD ini menyebabkan semakin 

besarnya resiko kerusakan peralatan akibat harmonisa yang terjadi pada arus 

maupun tegangan. Standar THD arus yang sudah ditentukan sebesar  < 10.0%, 

sedangkan standar THD tegangan yang sudah ditentukan adalah sebesar < 5% 

untuk tegangan < 69 kv (IEEE Std519-1992). 

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan di penyulang abang 

karangasem, peneliti melakukan analisa distorsi harmonisa sebelum dan sesudah 

pemasangan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan menggunakan 

software simulink MATLAB. Penyulang abang merupakan penyulang dengan 

konfigurasi sistem distribusi tipe radial dan mendapatkan pasokan tenaga listrik 

dari gardu induk (GI) Amlapura dengan beban puncak sebesar 1989 KW (PT. 

PLN). Pada awal tahun2013, tepatnya tanggal 25 Februari 2013 penyulang Abang 

memiliki 2 suplai tenaga listrik yaitu GI amlapura dan PLTS dengan kapasitas 

total 4.8 MW. PLTS yang sebagian besar menggunakan peralatan yang 

merupakan beban-beban non-linier, seperti inverter yang jumlahnya 50 buah. 

Hasil yang didapat pada penelitian ini yaitu sebelum terpasangnya PLTS nilai 

THDi sebesar  14,81% dan sesudah terpasangnya PLTS nilai THDi meningkat 

sebesar 21.06%. Hal ini disebabkan karena banyaknya penggunaan beban non 

linier seperti inverter sebanyak 50 buah tersebut. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, dalam penelitian ini akan dilakukan 

analisa terhadap inverter, khususnya Grid Tie Inverter saja. Pada penelitian ini 

akan menghitung berapa besar harmonisa yang dihasilkan oleh Grid Tie Inverter 

dengan menghubungkan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebagai sumber 

energi listrik utama. Dalam hal ini harmonisa terjadi terutama akibat adanya 

proses switching  yang terjadi ketika inverter mengubah arus listrik DC menjadi 

AC disamping itu inverter juga merupakan bebab non linier. Hasil yang didapat 

dari pengukuran akan dianalisa dan dibandingkan dengan standar IEEE 512 

tahun1992 apakah sesuai standar, jika belum akan diberikan solusi seperti 

pemasangan filter pasif (RLC) untuk mengurangi THD peralatan tersebut. Pada 

penelitian ini, analisa dilakukan dengan menggunakan software MATLAB. 
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1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan terdapat hal yang menjadi 

permasalahan dalam penelitian ini yaitu berapa besar THD (Total Harmonic 

Distortion) yang dihasilkan inverter sebelum terpasangnya  filter, apakah sudah 

memenuhi standart IEEE 519 - 1992? Dan berapakah jumlah filter yang harus 

dipasang agar memenuhi standar IEEE 519 – 1992?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menganalisa nilai  THD (Total 

Harmonic Distortion) yang masih memenuhi standar atau tidak. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan bisa memberi manfaat bagi banyak pihak. 

Manfaat yang dapat diambil adalah mengetahui dan mencegah pengaruh pada 

pemasangan PLTS on grid. 

 

1.5. Batasan Masalah 

 Agar permasalahan tidak berkembang menjadi luas akibat timbulnya 

permasalahan baru, maka perlu dilakukan batasan permasalahan sebagai berikut : 

1. Program yang digunakan untuk menghitung THD adalah simulink 

MATLAB. 

2. Dalam tulisan ini hanya membahas sebatas pengaruh harmonisa terhadap 

PLTS on grid. 

3. Pada tulisan ini, sistem dianggap stabil. 

4. Analisa Grid Tie Inverter untuk 1 phasa. 

5. Pembangkit hanya berasal dari tenaga surya. 

6. Pada tulisan ini hanya menganalisa THDv. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

 Sisematika penulisan penelitian ini sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, ruang lingkup dan batasan masalah serta 

sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA  

Menjelaskan tinjauan mutakhir, dan teori-teori pendukung  dalam 

melaksanakan penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Membahas mengenai, waktu pelaksanaan penelitian, jenis dan 

sumber data yang digunakan, tahapan penelitian, serta alur analisis. 

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas mengenai analisis pengaruh distorsi 

harmonisa akibat pemasangan pemasangan Grid Tie Inverter 

menggunakan Simulink MATLAB. 

BAB V : PENUTUP  

Mencakup simpulan yang menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan dan analisis yang telah dilakukan serta memberikan 

saran yang direkomendasikan baik pada pengembangan ilmu 

pengetahuan atau pihak terkait untuk melakukan pengembangan 

lebih lanjut. 


