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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Pada era modern seperti sekarang, energi listrik sudah menjadi kebutuhan 

primer bagi masyarakat. Hal ini di tandai dengan tingginya intensitas penggunaan 

listrik untuk berbagai keperluan dalam kehidupan sehari-hari. Semakin tinggi 

intensitas penggunaan listrik maka semakin besar konsumsi energi listrik. 

Meningkatnya kebutuhan energi listrik harus ditunjang dengan kehandalan sistem 

tenaga listrik itu sendiri. Kehandalan sistem tenaga listrik merupakan hal utama 

dalam hal penyediaan energi listrik tersebut.   

Harmonisa merupakan salah satu dari sekian banyak acuan dalam menilai 

sebuah sistem tenaga listrik yang memiliki kualitas baik atau buruk. Peralatan 

listrik berbasis elektronik yang terhubung pada sistem distribusi tenaga listrik 

dapat menyebabkan arus jala-jala sistem menjadi sangat terdistorsi, sehingga arus 

jala-jala sistem banyak mengandung harmonisa. Tingginya tingkat kandungan 

harmonisa yang terdapat pada sistem tenaga listrik dapat menimbulkan berbagai 

macam permasalahan pada sistem tenaga listrik, seperti faktor daya sistem 

menjadi rendah, arus netral sistem meningkat, dapat menimbulkan kegagalan 

instalasi meskipun dalam kondisi seimbang, rugi-rugi daya sistem bertambah, 

pemanasan berlebih pada trafo dan generator. Efek lain diantaranya kesalahan 

operasi pada sistem proteksi, penyimpangan penunjukan pada alat ukur, 

kerusakan sejak dini pada peralatan-peralatan elektronik atau lifetime paralatan 

elektronik berkurang, interferensi pada sistem telekomunikasi, serta efisiensi 

sistem menjadi rendah dan biaya operasi pemakaian energi listrik menjadi tinggi. 

Hal ini disebabkan semakin banyaknya beban non linier yang digunakan.  

Jika masalah harmonisa ini tidak segara diatasi akan berdampak sangat 

buruk pada sistem tenaga listrik. Untuk mengatasi berbagai macam persoalan 

yang ditimbulkan oleh adanya arus harmonisa pada sistem tenaga listrik, dapat 
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dilakukan dengan cara mengurangi kandungan arus harmonisa pada sistem 

tersebut sampai memenuhi standar harmonisa yang diizinkan  

Beban non linear adalah beban yang impedansinya tidak konstan dalam 

setiap periode tegangan masukan. Dengan impedansinya yang tidak konstan, 

maka arus yang dihasilkan tidaklah berbanding lurus dengan tegangan yang 

diberikan, sehingga beban non linear tidak memenuhi Hukum Ohm yang 

menyatakan arus berbanding lurus dengan tegangan. Gelombang arus yang 

dihasilkan oleh beban nonlinear tidak sama dengan bentuk gelombang tegangan 

sehingga terjadi cacat (distorsi). Dengan meluasnya pemakaian beban non linear, 

gelombang sinusoidal ini dapat mengalami distorsi.  

Kecenderungan penggunaan beban-beban elektronika dalam jumlah besar 

akan menimbulkan masalah yang tidak terelakkan sebelumnya. Berbeda dengan 

beban-beban listrik yang menarik arus sinusoidal (sebentuk dengan tegangan yang 

menyuplainya), beban-beban elektronika menarik arus dengan bentuk non 

sinusoidal walaupun disuplai oleh teganga sinusoidal. Beban yang memiliki sifat 

ini disebut sebagai beban non linear. 

Salah satu cara untuk mengatasi masalah harmonisa ini ialah dengan 

menggunakan filter pasif LC dengan nilai kapasitor relatif konstan dan induktor 

berubah-berubah. Penggunaan filter pasif merupakan salah satu solusi untuk 

mengurangi kandungan harmonisa yang ditimbulkan akibat pemakaian beban non 

linier berupa peralatan elektronik dan lampu hemat energi. Maka filter ini 

diharapkan dapat meredam distorsi harmonisa sampai mencapai batas toleransi 

yang diizinkan sehingga sistem tenaga listrik dapat tetap bekerja dengan baik.  

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

 Dari latar belakang masalah diatas, maka dapat disusun rumusan masalah 

yang berkaitan dengan perancangan filter pasif single tuned. Berikut adalah 

rumusan masalah tersebut: 

a. Bagaimana hasil pengukuran tingkat harmonisa pada beberapa jenis beban 

listrik? 

b. Bagaimana cara perancangan filter pasif untuk mereduksi harmonisa 

akibat beban listrik? 
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c. Bagaimana kinerja filter pasif yang telah dirancang untuk mereduksi 

harmonisa?  

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk 

mengetahui karakteristik harmonisa pada sistem tenaga listrik dan perancangan 

filter pasif single tuned. Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai secara lebih 

rinci antara lain: 

a. Mengetahui tingkat harmonisa yang diakibatkan oleh beban listrik.  

b. Merancang desain filter pasif single tuned yang efektif untuk mereduksi 

harmonisa akibat beban non-linier. 

c. Mengetahui kinerja filter pasif single tuned dalam mereduksi tingkat 

harmonisa  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori utam, 

diantaranya adalah: 

a. Bagi penulis: Dapat menambah ilmu pengetahuan, pemahaman, dan 

keterampilan di dunia kelistrikan terutama dalam perancangan filter pasif 

single tuned di jaringan sistem tenaga listrik. 

b. Bagi Industri: Dapat meminimalisir harmonisa yang disebabkan oleh 

beban non linier sehingga efisiensi semakin meningkat dan 

menguntungkan perusahaan. 

c. Bagi pendidikan: Dapat memberi pemahaman dan informasi mengenai 

perancangan filter pasif untuk mereduksi harmonisa pada sistem tenaga 

listrik 
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1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Laporan penelitian ini terdiri dari lima bab. Sistematika penulisan ini 

bertujuan untuk memudahkan pembaca mengenai rincian setiap babnya. Berikut 

ini penjelasan mengenai sistematika penulisan laporan tugas akhir ini 

 

BAB I Pendahuluan 

Memaparkan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan penulisan, manfaat tugas akhir, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II Kajian Pustaka 

Memaparkan tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan harmonisa baik dari 

pengertian , penyebab, akibat, dan solusi. 

 

BAB III Metode Penelitian 

 Memaparkan tentang lokasi, prosedur pengukuran, peralatan yang digunakan 

dalam pengukuran dan perancangan filter pasif single tuned  

 

BAB IV Temuan dan Pembahasan 

Memaparkan tentang pembahasan analisis dari hasil pengukuran yang telah 

dilakukan.  

 

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Memaparkan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang 

didasarkan pada hasil penelitian yang diperoleh. 

 

 


