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BAB V 

SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

 

 

5.1Simpulan 

1.Hasil pengukuran kandungan harmonisa terhadap beberapa beban listrik rumah 

tangga menunjukkan bahwa THDv semua model masih berada dalam batas-batas 

standart IEEE 512-1992. Untuk THDi ada beberapa model yang berada dibawah 

batas IEEE 512-1992 yaitu 15% dan ada pula beberapa model yang berada di atas 

batas standar IEEE 512-1992. 

 

2. Pada perancangan filter pasif untuk model 3 pada orde-3 diperoleh data: 

 Untuk phasa R nilai kapasitor sebesar 8,47 µF dan induktor sebesar 133 mH 

 Untuk phasa S nilai kapasitor sebesar 7,5 µF dan induktor sebesar 150 mH 

 Untuk phasa T nilai kapasitor sebesar 1,6 µF dan induktor sebesar 683 mH 

 

3. Pemasangan filter pasif single tunedharmonisa pada orde 3 memberikan hasil 

penurunan tingkat harmonisa. Pada phasa R sebelum pemasangan filter 

pasifsebesar 22,7881% (THD arus) dan setelah pemasangan filter pasif THD arus 

tidak terbaca oleh alat ukur. Padaphasa S sebelum pemasangan filter pasif sebesar 

94,3883% (THD arus) menjadi 61,7180% (THD arus).Pada phasa T sebelum 

pemasangan filter pasif sebesar 37,7405% (THD arus) menjadi 28,9931% (THD 

arus). Sedangkan untuk penggabungan filter pasif di phasa RST meberikan hasil 

penurunan tingkat harmonisa, untuk pada phasa R tetap tidak terbaca oleh alat 

ukur, pada phasa S penurunan sebesar  61,0416% (THD arus), dan phasa T 

penurunan sebesar 28,4529% (THD arus). 
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5.2 Implikasi 

1.Penggunaan beban non-linier seperti motor induksi, peralatan elektronik, dan 

LHE (lampu hemat energi) mengakibatkan tingginya tingkat harmonisa. 

2. Tingginya tingkat harmonisa berdampak buruk pada peralatan seperti pada 

konduktor kabel, sistem proteksi, transformator, dan generator sinkron. 

 

5.3Rekomendasi 

1.  Pada penelitian ini terdapat kekurangan pada perancangan filter pasifuntuk 

phasa R yang tingkat kandugan harmonisa arus tidak terbaca oleh alat ukur, maka 

sebaiknya untuk penelitian lebih lanjut dilakukan perancangan filter yang lebih 

akurat dalam mereduksi tingkat harmonisa. 

2.   Penambahan beban seperti mesin cuci,televisi, komputer, printer dan tape 

serta alat ukur yang lebih baik dan lengkap untuk mendapatkan hasil pengukuran 

yang lebih baik dan akurat. 

3.  Dilakukan perbaikan faktor daya, karena pada penelitian ini filter pasif single 

tuned belum menampilkan perbaikan faktor daya. 

 


