
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Spesifikasi Sel Surya

2.1.1 Karakteristik Sel Surya

Skema sel surya secara sederhana yang terhubung pada tegangan

ditunjukkan pada Gambar 2.1. Sedangkan, arus dan kurva karakteristik sel

surya ditunjukkan pada Gambar 2.2.

Gambar 2.1 Skema Sel Surya[5]

Prinsip kerja dari sistem pembangkitan energi terbarukan Pembangkit

Listrik Tenaga Surya (PLTS) adalah dengan mengubah energi dari sinar

matahari yang diubah menjadi energi listrik oleh sel-sel surya pada panel

surya dengan cara memisahkan energi yang diterima menjadi tipe positif

(P) dan tipe negatif (N). Setelah diubah kemudian energi listrik disimpan

pada baterai/aki dengan perintah Battery Charge Regulator (BCR) yang

kemudian menyuplai beban (220Vac). Namun sebelum ke beban, teganan



7

dan arus diubah terlebih dahulu oleh inverter dari sebelumnya tegangan

dan arusnya  (12Vdc) menjadi (220Vac).

Gambar 2.2 Kurva Karakteristik Sel Surya[5]

Pada grafik di atas, menggambarkan keadaan sebuah sel surya beroperasi

secara normal. Sel surya akan menghasilkan energi maksimum, jika nilai

Vm dan Im juga maksimum. Sedangkan Isc adalah arus listrik maksimum

pada nilai volt = nol; Isc berbanding langsung dengan tersedianya sinar

matahari. Voc adalah volt maksimum pada nilai arus nol; Voc naik secara

logaritma dengan peningkatan sinar matahari. Karakter ini yang

memungkinkan sel surya untuk mengisi aki.

Terdapat dua parameter pembatas yang digunakan untuk mengarakteristik

keluaran Photovoltaic (PV) yang dihasilkan dari irradiansi, temperatur

operasional, dan luasan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.2:



8

a. Short circuit current (ISC)

Arus maksimum pada tegangan nol, yaitu = 0, = dalam

hal ini ISC berbanding langsung terhadap cahaya matahari yang

tersedia.

b. Open circuit voltage (VOC)

Tegangan maksimum pada saat arus nol, nilai VOC meningkat

secara logaritmik terhadap peningkatan cahaya matahari. Bila sel

surya tak berbeban, maka akan terjadi arus hubung singkat (Isc).

Dengan mengatur beban sampai harga tertentu, maka akan

didapatkan kurva karakteristik arus dan tegangan sel surya. Bila

bebannya sangat besar, maka tidak ada arus yang melewatinya.

Kondisi ini sama dengan memutus penghubung pada amperemeter

dan hasil penunjukan voltmeter merupakan tegangan tanpa beban

(Voc). Pada keadaan tanpa penyinaran kondisi sel surya seperti

dioda penyearah dan bila mendapat penyearah akan mengalir arus

yang berlawanan dengan arah arus pada dioda. Grafik karakteristik

antara tegangan dan arus dari sel surya pada kondisi gelap dan

penyinaran terlihat seperti Gambar 2.2. Dari gambar karakteristik

sel surya yang disinari terdapat tiga titik beban (Voc), arus hubung

singkat (Isc), dan titik daya maksimum yang merupakan perkalian

antara arus dan tegangan yang menghasilkan daya maksimum.

2.1.2 Sistem Kerja PLTS

Matahari muncul sebagai sumber dan pemasok utama energi yang akan

mendukung hampir keseluruhan dari proses ini. Energi yang disalurkan
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matahari akan diserap dan diterima oleh panel surya (solar panel). Panel

surya memiliki alat pembantu yaitu Battery Control Regulator (BCR)

yang berfungsi sebagai pengatur banyaknya energi yang disimpan oleh

panel surya. BCR akan membagikan energi tersebut secara merata kepada

baterai-baterai yang ada sampai seluruh baterai terisi penuh. Baterai

kemudian akan menyalurkan daya yang sudah dimilikinya menuju beban-

beban, baik berupa beban 12Vdc atau pun beban 220Vac. Namun untuk

beban 220Vac harus terlebih dahulu melalui proses perubahan arus dan

tegangan dari baterai. Yaitu melalui DC/AC inverter yang akan merubah

arus listrik sesuai dengan yang diinginkan yaitu 220Vac dan langsung

menghubungkannya dengan alat-alat yang membutuhkan energi listrik.

Setelah proses ini, maka alat-alat tersebut sudah bisa digunakan. Pada

kondisi malam hari, panel surya tidak akan menampung energi dari

matahari lagi. Energi yang didapatkan berasal dari baterai yang telah

menampung energi matahari pada siang hari. Sistem kerja Pembangkit

Listrik Tenaga Surya (PLTS) dapat ditunjukkan pada Gambar 2.3.
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Gambar 2.3 Sistem Kerja Sel Surya[5]

2.1.3 Komponen Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

Sistem Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) secara umum terdiri dari

beberapa komponen, yaitu:

a. Modul Surya

Modul surya adalah komponen utama dalam sistem Photovoltaic (PV)

yang mengubah sinar matahari menjadi listrik. Listrik yang dihasilkan

adalah arus DC. Kapasitas daya modul surya diukur dalam satuan Watt-

peak (Wp) yang merupakan spesifikasi modul surya yang menyatakan

besarnya daya yang bisa dihasilkan oleh modul surya pada saat insolasi

surya atau radiasi surya yang datang dan diterima sebesar 1000 W/m2

dengan kondisi suhu lingkungan 250C. Daya dan arus listrik yang

dihasilkan modul surya berubah-ubah bergantung pada besar intensitas
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radiasi surya yang diterima. Daya keluaran modul surya juga dipengaruhi

oleh faktor lingkungan, bayangan, sudut kemiringan instalasi, dan

kebersihan permukaan panel surya.

Contoh panel surya dapat ditunjukkan pada Gambar 2.4 berikut,

Gambar 2.4 Panel Surya[9]

Modul surya menghasilkan listrik dan arus DC. Listrik DC ini dapat

digunakan langsung pada beban-beban DC atau dapat juga untuk mengisi

aki/baterai. Listrik dari modul surya ini juga dapat digunakan pada

peralatan listrik AC dengan menggunakan inverter untuk mengubah arus

DC menjadi AC.

b. Baterai/Aki

Baterai atau istilah umumnya aki, berfungsi untuk menyimpan energi dari

modul surya sehingga dapat digunakan pada saat tidak ada sinar matahari.

Ada beberapa jenis baterai/aki yang digunakan dalam sistem PV.

Baterai/aki pada mobil tidak semuanya cocok untuk pemakaian pada
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sistem PLTS karena Fluktuasi pemakaian (discharge) yang terjadi dalam

sistem PV. Jenis baterai/aki yang bisa digunakan adalah:

1. Baterai deep cycle lead acid atau yang biasa digunakan pada

mobil golf.

2. Baterai yang biasa digunakan pada kapal selam (dapat digunakan

kurang lebih 2—3 tahun).

Contoh baterai/aki dapat ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut:

Gambar 2.5 Baterai/Aki[9]

Menentukan ukuran baterai/aki dengan langkah ini hanya dilakukan

apabila menggunakan baterai dalam sistem PV yang akan dirancang, dapat

dihitung dengan cara[4] :

1. Kebutuhan baterai minimun (baterai hanya digunakan 50% untuk

pemenuhan kebutuhan listrik). Dengan demikian, kebutuhan daya

dikalikan dua :
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ℎ = ℎ × 2
ℎ = ℎ12 / 100

2. Kebutuhan baterai (dengan pertimbangan dapat melayani kebutuan 3

hari tanpa sinar matahari).ℎ = ℎ × 3 × 2
ℎ = ℎ12 / 100

Adanya faktor pengali 3 (tiga) pada persamaan yang menghitung

kebutuhan baterai adalah untuk mengantisipasi bila hujan atau mendung

terus-menerus selama 3 (tiga) hari berturut-turut atau tanpa adanya sinar

matahari. Sedangkan, faktor pengali 2 (dua) disebabkan baterai tidak boleh

50% kehilangan kapasitasnya bila ingin baterainya tahan lama, terutama

untuk baterai kering seperti gel dan AGM (Absorbent Glaas Mad).

Dengan kata lain, diusahakan agar Depth of Diodary (DOD) tidak

melampaui 50% karena sangat mempengaruhi lifetime dari baterai itu

sendiri.

Ukuran kapasitas baterai dinyatakan dengan satuan Ampere-hours (Ah).

Ukuran baterai yang digunakan dalam sistem PV berbeda-beda,

bergantung pada kebutuhan beban. Umumnya baterai memiliki efisiensi

sebesar 80%.
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c. Baterry Control Regulator (BCR)

Komponen ini diperlukan untuk mengatur lalu lintas listrik dari modul

surya ke baterai/aki dan dari baterai/aki ke beban. Saat baterai/aki sudah

penuh, maka regulator akan memberhentikan proses pengisian listrik dari

modul surya ke baterai, dan akan mengisi kembali setelah baterai/aki

berkurang lebih dari atau sama dengan 5% dari kapasitas maksimum.

begitu sebaliknya. Saat listrik di dalam baterai tinggal 20-30% regulator

akan memutus aliran listrik dari baterai ke beban, contoh dari BCR dapat

dilihat pada Gambar 2.6 berikut,

Gambar 2.6 Battery Control Regulator (BCR) [9]

d. Inverter

Inverter berfungsi mengubah listrik DC (yang dihasilkan modul dan

baterai) menjadi listrik AC yang bisa dimanfaatkan sesuai spesifikasi

peralatan elektrik rumah tangga (120 atau 240 Vac, 50 atau 60 Hz).

Inverter banyak terdapat di pasaran dengan ukuran bervariasi mulai dari
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250 Watt hingga 8000 Watt. Contoh inverter dapat ditunjukkan pada

Gambar 2.7 berikut,

Gambar 2.7 Inverter[9]

e. Komponen Pendukung

Selain komponen-komponen utama, sistem PV juga memiliki beberapa

aksesoris dan komponen pendukung lainnya, seperti pengkabelan,

aksesoris lain bergantung jenis aplikasinya, yang terdiri dari modul, baterai

atau sekelompok baterai, battery control regulator,  kabel penghubung,

dan peralatan rumah tangga.

2.2 Jaringan Perusahaan Listrik Negara (PLN)

PLN merupakan sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak

dibidang industri kelisrikan didirikan pada 27 Oktober 1945 dan satu-satunya

penyuplai listrik terbesar di indonesia dengan berbagai pembangkitan untuk

memenuhi kebutuhan listrik pada masyarakat luas.

Proses pembangkitan pada PLN yaitu :

1. PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air);

2. PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap);
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3. PLTG (Pembangkit Listrik Tenaga Gas);

4. PLTD (Pembangkit Listrik Tenaga Disel), dan lainnya.

Hingga saat ini pada dasarnya PLN masih menggunakan energi fosil yaitu

berupa batu bara dan minyak bumi sebagai energi pembangkitan yang

merupakan energi yang akan berkurang dan habis, jika terus-menerus

digunakan. Hal ini secara tidak langsung memengaruhi perekonomian

pengguna listrik karena dapat kita lihat bahwa Tarif Dasar Listrik (TDL)

setiap tahunnya meningkat.

Gambar 2.8 Tarif Dasar PLN
(http://bisnis.liputan6.com/read/478646/cek-disini-berapa-besar-kenaikan-

biaya-listrik-rumah-anda)

Berdasarkan data Tarif Dasar Listrik (TDL) pada Gambar 2.8, kebutuhan

listrik di Indonesia akan semakin meningkat. Secara langsung hal itu akan

berdampak pada kebutuhan energi pada pembangkitan. Contohnya pada

proses pembangkitan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Untuk

memenuhi beban pada konsumen listrik, maka pada proses pembangkitan
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akan membutuhkan banyak energi berupa batu bara sebagai energi pemutar

turbin agar generator mampu menghasilkan daya yang dibutuhkan oleh

beban.

PT persero Perusahaan Listrik Negara (PLN) menyatakan pada sebuah media

VIVANEWS.COM pada hari Kamis tanggal 3 April 2014 “Kami kesulitan

melakukan penyambungan pembangkit listrik energi terbarukan berkapasitas

di bawah 10 MW ke sistem distribusi PLN. Kesulitan penyambungan

pembangkit listrik energi terbarukan berkapasitas kecil adalah karena belum

adanya pedoman standar terkait teknis dan prosedur”. Direktur Operasi Jawa

Bali Sumatera PLN Ngurah Adnyana mengatakan akibat belum adanya

pedoman yang standar, pihaknya kesulitan menyerap pasokan listrik dari

pembangkit-pembangkit kecil. Padahal, listrik dari pembangkit jenis ini

(energi terbarukan) sangat dibutuhkan PLN guna mengurangi beban

pembelian BBM sebagai bahan baku.“Tahun ini kami menargetkan porsi

BBM sebagai bahan baku pembangkit turun 4% dibanding tahun lalu atau

menjadi 9,3% saja. Karena itu, penyerapan energi listrik dari pembangkit

kecil tersebut perlu ditingkatkan,” ungkapnya, Kamis (3/4/2014) pada media

“vivanews.com”

Sebagai gambaran, pada 2013 sekitar 12,3% energi listrik yang dihasilkan

PLN bahan bakunya berasal dari BBM. Nilai tersebut memang lebih rendah

dibanding tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 15% energi listrik bahan

bakunya berasal dari BBM. Adnyana menyebutkan hingga tahun ini, serapan
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perseroan terhadap energi listrik dari pembangkit kecil ini mencapai 300

MW. Sementara potensi yang ada mencapai 2.400 MW.

2.3 Sinkronisasi Pada Interkoneksi Sistem Tenaga

Pembangkitan dalam sistem interkoneksi adalah suatu sistem tenaga listrik

yang terdiri dari beberapa pusat listrik (pembangkit) dan beberapa Gardu

Induk (GI) yang saling terhubung (terinterkoneksi) antara satu dengan yang

lain melalui sebuah saluran transmisi dan melayani beban yang ada pada

semua gardu induk yang terhubung. Adanya sistem interkoneksi

menyebabkan :

1. Keandalan sistem yang semakin tinggi

2. Efisiensi pembangkitan tenaga listrik dalam sistem meningkat

3. Mempermudah penjadwalan pembangkitan

Tujuan utama dari operasi sistem tenaga listrik memenuhi kebutuhan daya

(demand) dengan biaya yang minimum, dimana sistem harus aman dengan

dampak terhadap lingkungan di bawah standar, mempunyai keandalan yang

memenuhi standar dan dapat melayani permintaan secara continue sepanjang

waktu.

Namun, pada proses interkoneksi sistem tenaga adalah bagaimana

menggabungkan beberapa pusat listrik (Pembangkit) dan beberapa gardu

induk yang saling terhubung (terinterkoneksi) agar dapat sinkron. Artinya

sinkronisasi pada interkoneksi sistem tenaga merupakan syarat mutlak agar

interkoneksi sistem tenaga mampu terhubung satu sama lainnya untuk saling
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memenuhi kebutuhan (beban) secara otomatis dan terus menerus dengan

aman.

2.3.1 Syarat-Syarat Proses Sinkronisasi

Sinkronisasi atau menghubungkan paralel atau sejajar perlu dipenuhi tiga

syarat untuk tegangan sistem-sistem yang akan diparalelkan yaitu:

a. Memiliki Tegangan Kerja yang Sama

Dengan power faktor satu berarti tegangan antara dua sumber tegangan

itu berasal dari dua sumber yang sifatnya statis, misal dari battery atau

transformator, maka tidak akan ada arus antara keduanya. Namun,

apabila dua sumber merupakan sumber tegangan yang dinamis

(generator), maka power faktornya akan terjadi deviasi naik dan turun

secara periodik bergantian dan berlawanan. Hal ini terjadi karena

adanya sedikit perbedaan sudut phase yang sesekali bergeser karena

faktor gerak dinamis dari penggerak.

Itu bisa dibuktikan dengan membaca secara bersamaan Rpm, misal dua

generator dalam keadaan sinkron, generator pertama memiliki

kecepatan putar 1500 rpm dan generator kedua memiliki kecepatan

putar 1501 rpm, maka terdapat selisih 1 putaran per menit dengan

perhitungan 1/1500 x 360o, maka terdapat beda fase 0,24o. selisih

tegangan yang kecil cukup mengakibatkan timbulnya arus sirkulasi

antara 2 buah generator tersebut dan sifatnya tarik menarik. Hal ini

memang tidak akan membahayakan, namun sebaiknya masing-masing

generator menunjukkan power faktor yang sama. Jika terjadi power
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faktor yang berbeda dengan selisih tidak terlalu akibatnya, salah satu

generator yang memiliki nilai power faktor rendah akan memiliki nilai

arus yang sedikit lebih tinggi. Hal yang harus diperhatikan adalah tidak

melebihi arus nominal dan daya nominal dari generator. Pada generator

yang akan diparalel biasanya di dalam alternatornya ditambahkan

peralatan yang dinamakan “droop kit”. Droop kit ini berupa current

transformer yang dipasang. Di sebagian lilitan dan outputnya

disambungkan ke AVR. Droop kit ini berfungsi untuk mengatur power

faktor berdasarkan besarnya arus beban. Sehingga pembagian beban

KVAR diharapkan sama pada KW yang sama.

b. Memiliki Urutan Phase yang Sama

Yang dimaksud urutan phase adalah arah putaran dari ketiga phase.

Arah urutan ini dalam dunia industri dikenal dengan nama CW (Clock

Wise) yang artinya searah jarum jam dan CCW (Counter Clock Wise)

yang artinya berlawanan dengan jarum jam. Hal ini dapat diukur

dengan alat Phase Sequence tipe jarum. Jika pada saat mengukur jarum

bergerak berputar ke kanan dinamakan CW dan jika berputar kekiri

dinamakan CCW. Disamping itu, dikenal juga urutan phase ABC dan

CBA. ABC identik dengan CW, sedangkan CBA identik dengan CCW.

c. Memiliki Frekuensi Kerja yang Sama

Pada dunia industri dikenal dua buah sistem frekuensi yaitu 50 Hz dan

60 Hz. Dalam pengoperasian sebuah generator bisa saja memiliki

frekuensi yang fluktuatif (berubah-ubah) karena faktor-faktor tertentu.
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Pada jaringan distribusi dipasang alat pembatas frekuensi yang

membatasi frekuensi pada minimal 48,5 Hz dan maksimal 51,5 Hz.

Namun pada generator pabrik over frekuensi dibatasi sampai 55 Hz

sebagai overspeed.Pada saat hendak paralel, dua buah generator tentu

tidak memiliki frekuensi yang sama persis. Jika memiliki frekuensi

yang sama persis, maka generator tidak akan bisa paralel karena sudut

phasanya belum sesuai. Salah satu harus dikurang sedikit atau dilebihi

sedikit untuk mendapatkan sudut phasa yang tepat. Setelah dapat

disinkron dan berhasil sinkron, maka kedua generator memiliki

frekuensi yang sama persis.

d. Memiliki Sudut Phase yang Sama

Memiliki sudut phase yang sama bisa diartikan kedua phase dari dua

generator memiliki sudut phase yang berhimpit sama atau 0o. Dalam

kenyataannya tidak memungkinkan memiliki sudut yang berhimpit

karena genset yang berputar meskipun dilihat dari parameternya

mempunyai frekuensi yang sama namun jika dilihat menggunakan

Synchronoscope pasti bergerak labil kekiri dan kekanan, dengan

kecepatan sudut radian yang ada sangat sulit untuk mendapatkan sudut

berhimpit dalam jangka waktu 0,5 detik. Breaker butuh waktu tidak

kurang dari 0,3 detik untuk close pada saat ada perintah close pada

proses sinkron masih diperkenankan perbedaan sudut maksimal 10o.

Dengan perbedaan sudut maksimal 10o selisih tegangan yang terjadi

berkisar 4 Volt. Peralatan modul untuk mengakomodasi kebutuhan
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sinkron generator, yaitu Load sharing, Synchronizing, Dependent start

stop, dan lain lain.

Apabila salah satu syarat di atas tidak dipenuhi, maka antara kedua sistem yang

diparalelkan akan terjadi selisih tegangan yang dapat menyebabkan arus yang

cukup besar sehingga dapat menimbulkan kerusakan pada mesin. Dalam praktik

ada suatu alat yang dapat mengecek ketiga syarat tersebut diatas yaitu yang

disebut sinkronoskop. Selain sinkronoskop, dapat digunakan juga seperti

sinkronoskop lampu, pengukur volt nol, dan osilograf elektron yang dapat

dipergunakan sebagai sinkronoskop.

2.3.2 Proses Sinkronisasi

Prosedur untuk melakukan proses sinkronisasi dapat diuraikan sebagai

berikut:

1. Menghidupkan Sychronizing Switch untuk memulai proses paralel

 Untuk proses paralel secara manual, Synchronizing Switch

diposisikan pada posisi manual.

 Untuk proses Paralel secara otomatis, Synchronizing Switch

diposisikan pada posisi auto.

2. Mengatur Voltage Adjuster untuk menyamakan tegangan Line dengan

generator sambil mengatur Diff Voltage meter.

3. Mengatur Speed Adjuster untuk menyamakan frekuensi Line dengan

generator sambil mengamati jarum Synchronizing meter sampai

bergerak searah jarum jam dengan putaran lambat 0,2 Hz (1 putaran

dalam 5 detik).
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 Jika dilakukan dengan manual, maka pada saat jarum Syncron

berada pada posisi 5 s/d 10° sebelum mencapai titik puncak (posisi

jam 12) dengan menggerakkan tuas CB pada posisi ON untuk

melakukan paralel.

 Jika dilakukan secara otomatis, maka proses sinkronisasi (paralel)

akan bekerja sendiri.

2.3.3 Pengaruh yang Ditimbulkan Bila Ketentuan Sinkronisasi Generator

Tidak Dipenuhi

1. Pada generator yang diparalel dengan PLN, maka apabila generator

yang akan diparalel memiliki tegangan lebih tinggi, maka begitu

breaker close generator tersebut memiliki power faktor yang rendah.

Namun, tidak membahayakan karena power faktor di PLN masih

induktif dan berdaya besar. Apabila generator itu memiliki tegangan

yang lebih rendah, maka power faktor akan bersifat kapasitif dan

memiliki kecenderungan akan terjadi reverse power. Reverse power

dibatasi pada level 5% dari daya nominal. Pada generator yang

diparalel dengan generator pada saat sama belum berbeban, maka

apabila tegangan power faktor akan rendah (induktif). Namun,

sebaliknya power faktor genset yang lain akan juga rendah namun

bersifat kapasitif. Hingga genset yang lain memiliki kecenderungan

reverse power.
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2. Jika urutan phase tidak sama yaitu sistem ABC di paralel

dengan sistem CBA, maka akan terjadi selisih tegangan sebesar 2 kali

tegangan nominal. Hal itu bisa dideteksi dengan diukur secara manual

menggunakan voltmeter, pada saat synchronoscope menunjuk 0

derajat, terdapat selisih sebesar 2 x 400 V.

3. Jika frekuensi tidak sama diparalelkan, maka akan terjadi beberapa

kemungkinan yaitu dari yang paling ringan sampai yang paling berat.

Sebagai contoh generator 1 memiliki frekuensi 49 hz, sedangkan

generator 2 memiliki frekuensi 50 hz. Dengan melihat

Synchronoscope, maka jarum akan berputar dengan kecepatan sudut 2

phi r/detik atau 1 putaran/ detik. Jika pada saat masuk pas pada sudut

nol, maka generator yang memiliki frekuensi lebih rendah akan

mengalami reverse power pada saat terhubung sinkron fekuensi ada

pada 49,5 Hz dan proteksi reverse power akan bekerja mengamankan,

namun jika pada saat masuk sinkron pas posisi Synchronoscope di

sudut 180 derajat itu berarti terjadi selisih tegangan yang sangat besar

disamping kemungkinan reverse juga terjadi kerusakan yang fatal

terhadap generator, pada Breaker akan muncul arus yang besar dan

menimbulkan percikan api yang besar dan pada Engine akan terjadi

hunting sesaat. Hal itu bisa mengakibatkan kerusakan mekanis sampai

patah pada Cransaft, karena tekanan beban besar yang tiba-tiba.

4. Jika sudut fase tidak sama, namun kecenderungan frekuensi sama

hanya akan menyebabkan hunting sesaat tanpa ada kemungkinan
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reverse power Namun juga sangat berbahaya, jika berbeda sudutnya

terlalu besar, Engine akan mengalami tekanan sesaat hingga hunting.

Power Factor Correction

Perbaikan power factor yaitu suatu usaha atau langkah-langkah untuk

dapat mencapai sistem kelistrikan yang optimal. Power factor yang buruk

dapat merugikan suatu sistem kelistrikan. Adapun kerugian yang dapat

ditimbulkan dengan adanya power factor yang buruk atau rendah adalah :

1. Daya terpasang listrik PLN (KVA) tidak dapat optimal. Jika beban yang

ada sudah mencapai batas arus yang diijinkan, maka tidak dapat

menambah beban listrik lagi. Sedangkan, kw yang terpakai masih

dibawah daya terpasang.

2. Dengan power factor yang rendah akan dikenakan penalty/denda dari

PLN yang nilai rupiah/kvarh nya cukup tinggi. Hal ini karena sudah

melebihi ketentuan yang distandarkan dari PLN yaitu sebesar 0,85.

(Sumber : http://pln.co.id)

3. Dengan power factor yang rendah, maka arus menjadi lebih tinggi.

Dengan arus yang tinggi ini akan menjadikan kabel lebih panas karena

energi yang terbuang karena arus, maka dengan tahanan kabel yang

tetap dan arus yang melewati kabel berbanding lurus dengan panas yang

dikeluarkan.

4. Jika instalasi dengan kabel penghantar yang panjang dan jauh, maka

akan menyebabkan tegangan jatuh (V) semakin besar diujung beban.
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Tegangan jatuh berbanding lurus dengan arus yang melewati

penghantar.

Dengan keempat kerugian yang ditimbulkan oleh karena power factor

yang rendah, maka diupayakan memperbaikinya dengan memasang

kapasitor bank. Konsep dasar sehingga dengan pemasangan kapasitor

bank dapat memperbaiki power factor dari suatu sistem kelistrikan

dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban-beban yang memiliki kecenderungan memiliki cosphi

kurang dari satu tertinggal (leaging) adalah beban beban listrik

yang memiliki unsur lilitan dan inti besi. misalnya lampu tabung

dengan ballastnya, motor-motor listrik, las listrik, dan

transformator regulator.

b. Daya listrik yang dipakai untuk mengoperasikan peralatan

tersebut terdiri dari dua unsur yaitu daya aktif dan daya reaktif.

Daya aktif adalah daya yang terpakai yang terukur dengan

kilowattmeter. Daya ini membentuk energi aktif persatuan waktu

dan dapat diukur dengan kwh meter. Sedangkan, daya reaktif

adalah daya yang terpakai sebagai energi pembangkitan flux

magnetic sehingga timbul magnetisasi. Dan daya ini

dikembalikan ke sIstem karena efek induksi elektromagnetik itu

sendiri.
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2.3.4 Jenis-Jenis Sinkronisasi

Berdasarkan jenisnya, sinkronisasi tegangan dapat dibedakan menjadi tiga,

yaitu:

1. Sinkronisasi Tegangan AC—AC

Pada sinkronisasi tegangan arus bolak-balik (VAC) dapat dilihat pada

aplikasi nyata yaitu berupa sinkronisasi dua atau lebih generator AC

pada pembangkitan. Pada dasarnya tegangan, frekuensi, fasa, dan sudut

fasa dari kedua pembangkitan akan berbeda. Output dari proses

sinkronisasi keduanya adalah bagaimana menyamakan tegangan,

frekuensi, fasa, dan sudut  fasa dari kedua pembangkiatan tersebut.

2. Sinkronisasi Tegangan AC—DC

Pada proses sinkronisasi jenis tegangan arus bolak-balik (AC) terhadap

tegangan arus searah (DC) memiliki tujuan yang sama yaitu

menyamakan tegangan, frekuensi, fasa, dan sudut  fasa dari kedua

pembangkiatan. Namun pada prosesnya berbeda, harus ada yang

diubah jenis tegangan salah satunya. Apakah tegangan arus AC yang

akan diubah menjadi tegangan arus DC atau sebaliknya. Pada

kehidupan sehari-hari dapat dijumpai pada pemakaian laptop, yaitu

tegangan diturunkan oleh adaptor dan diubah arusnya menjadi arus

DC, kemudian menghidupkan laptop dengan kedua sumber tersebut

(battery dan jaringan PLN) atau dengan salah satunya saja.

3. Sinkronisasi Tegangan DC—DC
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Pada proses sinkronisasi memiliki tujuan yang sama yaitu

menyamakan tegangan, frekuensi, fasa, dan sudut  fasa dari kedua

pembangkitan. Namun, pada dasarnya pada pembangkitan jenis ini

tidak memiliki frekuensi, fasa, dan sudut fasa. Artinya proses

sinkronisasinya hanya membutuhkan penyearah saja dari masing-

masing pembangkitan, agar tegangan lebih tidak saling masuk ke arah

pembangkitan. Pada kehidupan sehari-hari dapat dijumpai pada PLTS

yang memiliki lebih dari satu panel surya.


