
I. Pendahuluan

Kualitas daya listrik yang dihasilkan oleh setiap 
pembangkit listrik minimal harus memiliki; tegangan 
sistem dan frekuensi yang stabil. Pada setiap pembangkit 
listrik kapasitas rumah tangga regulasi tegangan keluaran 
generator diperoleh langsung dari hasil eksitasi pada 
kumparan medan, hal ini tidak selamanya dapat dipenuhi 
karena sumber beban disambung langsung pada terminal 
generator tidak seperti pada sistem pembangkit listrik 
kapasitas besar adanya trasformator tegangan yang 
mengatur perubahan tegangan sistem.

Sudah menjadi persoalan umum perubahan beban 
mengakibatkan berubahnya tegangan sistem pada 
pembangkit listrik. Ketidakmampuan penggerak 
mula untuk mengimbangi putaran nominal generator  
menyebabkan instabilitas tegangan, frekuensi dan faktor 
daya. Stabilitas tegangan generator  dapat dipertahankan 
jika penggerak mula memiliki kemampuan mengimbangi 
putaran nominal generator. Turunnya tegangan generator 
menjadikan unjuk kerja beban tidak maksimal seperti 
unjuk kerja lampu penerangan  dan motor penggerak.

Dalam penelitian ini, generator digerakkan atau diputar 
dengan menggunakan motor bakar (mesin berbahan 
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Abstrak—Pada dasarnya setiap generator listrik telah dilengkapi dengan sistem eksitasi. Ketidakmampuan 
penggerak utama untuk mengimbangi putaran nominal generator 1500 rpm akibat perubahan beban, menyebabkan 
kualitas tegangan yang dibangkitkan tidak memenuhi standar IEEE-Standards 1100-1999. Kondisi ini menjadikan 
generator tidak maksimal dalam memproduksi energi listrik pada kapasitas terpasang 3 kW. Turunnya tegangan 
beban mencapai 201 Volt dan berubahnya faktor daya  0,59 mengakibatkan unjuk kerja beban tidak maksimal. 
Upaya perbaikan kualitas tegangan dapat dilakukan dengan menerapkan suatu sistem Automatic Voltage Regulator 
(AVR). Dalam penelitian ini AVR dikembangkan dengan menggunakan metode perbandingan tegangan, dimana 
tegangan sisi beban dibandingkan dengan tegangan sisi terminal generator. Hasil perbandingan ini menjadikan 
sinyal kendali bagi AVR untuk mengatur perubahan posisi ototransformator sehingga tegangan eksitasi generator 
kembali pada tegangan 49,99 voltdc. Penerapan AVR pada sistem eksitasi harmonik, generator satu fasa  3 kW, 220 
Volt dan frekuensi 50 Hz menunjukkan sistem eksitasi generator sebesar 49,99 Vdc dan arus eksitasi 1,68 Ampere dc, 
tegangan generator masih tetap stabil pada tegangan 220,1 Vac. Berdasarkan  analisa komponen daya, perubahan 
beban dari keadaan tanpa beban 0% sampai 60%, tegangan masih tetap stabil direntang 220-220,2 Volt. Sedangkan 
faktor daya berubah 0,1 yaitu dari 0,89 turun menjadi 0,87. Untuk frekuensi listrik masih tetap pada 49,99 – 50 Hz.

Kata kunci: sistem eksitasi harmonik, generator satu fasa, autotransformator dan automatic voltage regulator

Abstract—Basically every electric generator has been equipped with an excitation system. The inability of the prime 
mover to compensate for the nominal the 1500 rpm generator due to load changes, causing the generated voltage 
quality not to comply with the IEEE-Standards 1100-1999. This condition makes the generator not maximal in 
producing electrical energy at installed capacity of 3 kW. The falling of the load voltage reaches 201 Volts and the 
change of 0.59 power factor results in the maximum of the load performance. Efforts to improve the quality of voltage 
can be done by applying an Automatic Voltage Regulator (AVR) system. In this study AVR developed by using the 
method of voltage comparison, where the load side voltage compared with the terminal side voltage generator. This 
comparison result makes the control signal for the AVR to adjust the change in the position of the transformer 
so that the excitation voltage of the generator returns at a voltage of 49.99 voltdc. The application of AVR to the 
harmonic excitation system, 3 kW, 220 Volt and 50 Hz single-phase generators shows a generator excitation system 
of 49.99 Vdc and an excitation current of 1.68 Ampere dc, the generator voltage is still stable at 220.1 Vac. Based 
on the power component analysis, the load changes from the no-load state of 0% to 60%, the voltage is still stable 
spanned 220-220.2 Volt. While the power factor changed 0.1 ie from 0.89 down to 0.87. For electric frequencies still 
remain at 49.99 - 50 Hz.  
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Copyright © 2017 SNETE. All right reserved

Seminar Nasional dan Expo Teknik Elektro 2017, hal. 1-7 
ISSN. 2088-9984

Banda Aceh 18 - 19 Oktober 2017 

1



2

bakar minyak) kapasitas daya 2 HP. Kapasitas terpasang 
generator adalah 3 kW, tegangan 220 volt dan frekuensi 50 
Hz. Dan generator ini menggunakan  sistem eksitasi tipe 
harmonik, dimana tegangan eksitasi diperoleh dari hasil 
pembangkitan tegangan pada kumparan harmonik yang 
kemudian disearahkan melalui suatu rangkaian penyearah 
gelombang penuh dan diteruskan ke kumparan medan 
generator.

Sistem eksitasi ini memiliki kelemahan dimana jika 
putaran nominal generator tidak dapat dipenuhi maka 
akan menyebabkan tegangan eksitasi turun dan akibatnya 
tegangan keluaran generator tidak dapat stabil pada 
tegangan 220 volt baik pada saat berbeban maupun tidak 
berbeban [1].

Penerapan Automatic Voltage Regulator (AVR) 
berbasis perubahan tegangan beban ini diarahkan pada 
upaya regulasi tegangan eksitasi pada kumparan medan 
dengan menggunakan autotransformator. Konsep dasar 
yang dikembangkan yaitu setiap perubahan tegangan 
generator akan  merubah tegangan eksitasi generator baik 
beban minimum ataupun maksimum. Setiap perubahan 
tegangan eksitasi dilakukan oleh  autotransformator untuk 
menaikkan tegangan, dikala tegangan sistem turun dan 
atau menurunkan tegangan eksitasi dikala tegangan sistem 
lebih besar dari 220 Volt.  

Peningkatan tegangan sistem eksitasi generator 
dikendalikan oleh AVR berdasarkan perubahan tegangan 
disisi beban. Perubahan tegangan eksitasi generator 
diperoleh dari perubahan posisi tap autotransformator 
yang berfungsi menaikkan dan merurunkan tegangan 
sesuai ambang batas tegangan ±5%. 

II. KualItas daya lIstrIK

Kualitas daya listrik adalah setiap masalah daya 
listrik yang berbentuk penyimpangan tegangan, arus 
atau frekuensi yang mengakibatkan kegagalan ataupun 
kesalahan operasi pada peralatan-peralatan yang terjadi 
pada konsumen energi listrik. Oleh karena itu kualitas daya 
listrik merupakan hal yang sangat penting terhadap proses 
kerja dan hasil produksinya, selain ketidakseimbangan 
beban antar fasa, instabilitas tegangan, faktor daya dan 
harmonisa merupakan beberapa permasalahan yang 

mendasar dalam/untuk mempertahan kualitas daya listrik.
[2]. 

Tegangan yang dibangkitkan oleh generator berbentuk 
gelombang sinusoidal dengan  frekuensi 50/60 Hz. 
Frekuensi ini disebut frekuensi fundamental. Pada Gambar 
1 memperlihatkan bentuk gelombang sinusoidal tegangan. 
Variasi bentuk gelombang  tegangan atau frekuensi disebut 
deviasi daya. Dengan demikian tidak semua deviasi 
daya dapat menjadi gangguan yang dapat menyebabkan 
bermasalah pada operasional peralatan listrik. Naik atau 
turunnya tegangan dapat menyebabkan rusaknya peralatan 
listrik.

Untuk memenuhi standarisasi tegangan, IEEE-
Standards 1100-1999 [3], merekomendasikan batas variasi 
tegangan untuk utilitas listrik dan jaringan distribusi yang 
lebih spesifik.

A. Sistem Eksitasi Generator

Pada sistem pengaturan tegangan generator, eksitasi 
memegang peranan penting dalam mengendalikan 
kestabilan suatu pembangkit karena apabila terjadi 
fluktuasi beban maka eksitasi sebagai pengendali akan 
berfungsi mengontrol keluaran generator seperti tegangan, 
arus dan faktor daya dengan cara mengatur kembali 
besaran-besaran input guna mencapai titik keseimbangan 
baru. Pada dasarnya ada dua jenis sistem eksitasi yaitu:

1. Sistem Eksitasi Statik 
Sistem eksitasi statik adalah sistem eksitasi generator 

tersebut disuplai dari eksiter yang  bukan mesin bergerak, 
yaitu dari sistem penyearah yang sumbernya disuplai 
dari output generator itu sendiri atau sumber lain dengan 
melalui transformator. Secara prinsip dapat digambarkan 
seperti pada Gambar 2.

Seperti pada Gambar 2, bahwa suplai daya listrik 
untuk eksitasi mengambil dari output generator melalui 
excitation transformer, kemudian disearahkan melalui 
power rectifier dan disalurkan ke rotor generator untuk 
eksitasi atau penguat medan dengan melalui sikat arang. 
Untuk pengaturan besaran tegangan output generator 
diatur melalui DC regulator dan AC regulator, sehingga 
besarnya arus eksitasi dapat diatur sesuai kebutuhan. 
Kemudian apabila generator tersebut pada waktu start 
awal belum mengeluarkan tegangan, maka untuk suplai 
arus eksitasi biasanya diambil dari baterai [4].

Gambar 1. Bentuk gelombang sinusoidal tegangan Gambar 2. Sistem eksitasi statik
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2. Sistem Eksitasi Dinamik
Sistem eksitasi dinamik adalah sistem eksitasi yang 

sumber suplai arus eksitasi diambil dari mesin yang 
bergerak, dan mesin yang bergerak tersebut disebut eksiter. 
Biasanya eksiter tersebut sebagai tenaga penggeraknya 
dipasang satu poros dengan generator. Diketahui bahwa 
untuk arus eksitasi adalah arus searah, maka sebagai 
eksiternya adalah mesin arus searah (generator DC) atau 
dapat juga dengan mesin arus bolak-balik (generator 
AC) kemudian disearahkan dengan penyearah (rectifier). 
Prinsip sistem eksitasi dengan menggunakan eksiter 
generator arus searah adalah  seperti pada Gambar 3. 

Bahwa sistem eksitasi dengan menggunakan eksiter 
generator DC, digunakan untuk menyalurkan arus eksitasi 
generator utama melalui media sikat arang dan slip ring 
serta output arus searah dari generator eksiter melalui sikat 
arang. Ditinjau dari segi pemeliharaan sistem ini kurang 
efektif, sehingga mulai dikembangkan dengan sistem 
eksitensi tanpa sikat atau disebut “Brushless Excitation”. 
Pada Gambar  4 memperlihatkan sistem eksitasi tanpa 
sikat [4]

B. Sistem Automatic Voltage Regulator (AVR)

Dalam pembangkitan tenaga listrik, kestabilan 
tegangan merupakan hal yang sangat penting untuk 
diperhatikan karena dapat mempengaruhi sistem 
tegangan. Ketidakstabilan tegangan akan menyebabkan 
ketidakstabilan sistem tenaga secara keseluruhan, 
terutama kualitas dan kemampuan pengiriman daya dari 
pembangkit ke konsumen, kondisi terparah terjadinya 
mekanisme pelepasan beban. Kestabilan tegangan sistem 
praktis ditentukan oleh kestabilan sistem regulasi tegangan 
yang dilakukan oleh sistem eksitasi yang terdapat dalam 

generator dan beberapa rangkaian pengendalilain yang 
terintegrasi dalam suatu sistem.

Sistem Automatic Voltage Regulator (AVR) generator 
adalah suatu peralatan yang bertugas menjaga kestabilan 
dan daya reaktif generator agar tetap pada nilai kerja yang 
diinginkan. Pada Gambar 5 memperlihatkan diagram 
skematik sederhana sistem AVR.

Parameter-parameter yang harus diperhatikan dalam 
perancangan AVR  meliputi antara lain Gain amplifier, 
Gain Eksiter, Gain sensor, Gain Generator, dan Gain 
Stabilizer. Dari parameter tersebut dapat ditentukan model-
model untuk masing-masing parameter, yaitu pemodelan 
untuk amplifier, pemodelan untuk eksiter, pemodelan 
untuk generator, pemodelan untuk sensor, dan pemodelan 
untuk stabilizer [5].

1. Model Amplifier
 Dalam sistem eksitasi, amplifier dapat berupa 

magnetic amplifier, rotating amplifier atau sistem amplifier 
elektronik. Model amplifier direpresentasikan dalam 
sebuah sistem orde satu dengan sebuah faktor penguatan 
dan konstanta waktu. Fungsi alih amplifier dapat dilihat 
pada Persamaan (1).
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 Nilai memiliki rentang dari 10-400, sedangkan 
untuk konstanta waktu amplifier memiliki nilai yang 
sangat kecil yaitu 0,02 s – 0,1 s [6].

2.  Model Eksiter
 Pada Gambar 5 terlihat bahwa sumber eksitasi 

yang digunakan adalah sumber dari keluaran generator 
utama yang kemudian dubah dengan menggunakan 
rangkaian rectifier. Tegangan keluaran sistem eksiter 
adalah non-linier dan merupakan fungsi dari tegangan 
medan disebabkan efek saturasi inti magnet, sehingga 
dapat dilihat bahwa hubungan antara tegangan terminal 
dan tegangan medan eksiter adalah sangat kompleks. 
Banyak sekali model yang tersedia dengan berbagai level 
keakuratan tersedia dalam publikasi IEEE. Model eksiter 
yang modern dapat didekati dengan mengeliminasi efek 
saturasi, tetapi dengan sangat memperhatikan konstanta 
waktu. Untuk fungsi alih amplifier dapat dilihat pada 
Persamaan (2) [6].

Gambar 4. Sistem eksitasi tanpa sikat Gambar 5. Sistem AVR

Gambar 3. Sistem eksitasi dinamik
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3. Model Generator
Electromoting  Force  (EMF) yang dibangkitkan 

oleh generator sinkron merupakan fungsi dari proses 
magnetisasi, sedangkan tegangan terminal tergantung dari 
beban. Untuk model yang linier sebuah generator dapat 
didekati dengan sebuah sistem orde satu, dimana memiliki 
faktor penguatan KG dan konstanta waktu TG. Model 
generator dinyatakan pada Persamaan (3) [6].
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4. Model Sensor 
Suatu kenaikan daya reaktif disisi beban akan berakibat 

penurunan magnitude tegangan terminal. Penurunan 
tegangan terminal ini kemudian akan disensor oleh suatu 
potensial transformator. Selanjutnya tegangan terminal 
akan disearahkan dan dibandingkan dengan suatu titik nilai 
acuan. Pengatur sinyal kesalahan penguat akan mengatur 
tegangan eksitasi sehingga tegangan eksitasi generator 
akan meningkat pula. Untuk fungsi alih dari model sensor 
dapat dilihat pada Persamaan (4) [6].
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Dan dari pemodelan untuk masing-masing parameter 
diatas dan dari diagram skematik sederhana yang terdapat 
pada Gambar 5, maka didapat model sistem AVR tanpa 
stabilizer yang diperlihatkan pada Gambar  6 [6].

Fungsi alih lingkar tertutup yang menghubungkan 
tegangan terminal (Vt) dan tegangan referensi (Vref)  
dinyatakan dengan Persamaan (5) berikut:

( )

( )

( )
( )( )( )( )

1
 
1 1

(5
1 1

)
S

S

A E G Rt

A E G R A E G Rref

V K K K T S
V T S T S T S T S K K K K

+
+ + + + +

=

Selanjutnya akan diperlihatkan model sistem AVR 
generator konvensional yang lain dimana terdiri dari 
potensial transformer berfungsi sebagai alat sensor 
tegangan terminal, penyearah dan penguat tegangan 
eksitasi yang dilengkapi dengan stabilizer yaitu pada 
Gambar  7 [6].

Untuk stabilizer dinyatakan dengan fungsi alih pada 
Persamaan (6) berikut,
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Fungsi alih lingkar tertutup yang menghubungkan 
tegangan terminal (Vt) dan tegangan referensi (Vref) 
dinyatakan dengan Persamaan (7),

III. hasIl dan Pembahasan

Konsep penerapan AVR pada sistem eksitasi 
harmonik generator satu fasa ini adalah bagian dari upaya 
memperbaiki tegangan berdasarkan perubahan tegangan 
beban. Pada Gambar 8 diperlihatkan rangkaian eksitasi 
tegangan medan [7]. 

Tegangan generator menjadikan sinyal awal dari hasil 
sensing oleh sensor tegangan  yang kemudian diperkuat 
oleh penguat tegangan untuk menggerakkan motor dc 
sehingga merubah posisi belitan autotransformator.  Oleh 
karena tegangan disisi beban  turun, akibat meningkatnya 
beban yang ditanggung generator, maka hasil perubahan 
tegangan oleh autotransformator menjadikan tegangan 
eksitasi generator setelah disearahkan oleh konverter 
tegangan. 

Nilai tegangan searah tersebut dieksitasi pada 
kumparan medan generator, sehingga tegangan keluar 
generator kembali stabil pada tegangan 220 volt. Pada 
Gambar  9 memperlihatkan diagram satu garis sistem AVR.

Prinsip kerja sistem eksitasi generator 3 kW 220 volt 
ini yaitu dengan mengatur arus penguatan (excitacy) 
pada eksiter (Gambar 10 sistem eksitasi generator). 
Apabila tegangan output generator di bawah tegangan 

Gambar 8. Rangkaian eksitasi tegangan medan generator

Gambar 6. Model sistem AVR konvensional

Gambar 7. Model sistem AVR dengan stabilizer
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nominal tegangan generator 220 volt, maka AVR akan 
memperbesar arus penguatan (excitacy) pada eksiter. 
Dan juga sebaliknya apabila tegangan output generator 
melebihi tegangan nominal generator 220 volt, maka AVR 
akan mengurangi arus penguatan (excitacy) pada eksiter. 

Dengan demikian apabila terjadi perubahan tegangan 
output generator akan dapat distabilkan oleh AVR 
secara otomatis dikarena dilengkapi dengan peralatan 
pembanding tegangan minimum ataupun maksimum.

A. Automatic Voltage Regulator (AVR)

Dalam pengembangan AVR ini, rangkaian yang 
dibangun adalah rangkaian sensor tegangan disisi 
primer dan sekunder ototransformator. Pada Gambar 
11 memperlihatkan rangkaian sensor tegangan yang 
digunakan, dan pada Gambar 12. menunjukkan rangkaian 
pembanding tegangan disisi primer dan disisi sekunder 
ototransformator. Rangkaian pembanding ini berfungsi 
untuk membandingkan perubahan tegangan dari dua sisi. 
Selisih tegangan ini menjadikan nilai output penggerak 
ototransformator [8].

B. Autotransformer

Autotransformer atau ototransformator adalah salah 
satu jenis dari transformator yang dapat diatur tegangan 
outputnya. Pada dasarnya dalam suatu sistem rangkaian 
listrik, kestabilan suplai listrik sangat diperlukan. Adanya 
gangguan dalam suplai listrik dapat mempengaruhi bahkan 
merusak suatu sistem rangkaian listrik. Gangguan yang 
terjadi dapat berbagai macam antara lain under voltage 

atau over voltage [9].
Under voltage adalah dimana tegangan akan turun dari 

tegangan nominal selama beberapa saat. Sedangkan over 
voltage adalah dimana tegangan akan naik dari tegangan 
nominal selama beberapa saat. Berdasarkan unjuk kerja 
sistem yang telah dibuat menunjukan bahwa tegangan 
output ototransformator dapat stabil 380 volt dari 
gangguan under voltage dan over voltage dengan waktu 
respon rata-rata 4,4 detik untuk gangguan under dan over 
voltage 5 % dari setting point tegangan [9]. 

Pada Gambar 13 menunjukkan rangkaian ototrans-
formator, dan beban yang digunakan dalam uji sistem 
AVR ini adalah beban perumahan.

Pada Tabel  1 diperlihatkan  rekapitulasi beban yang 
digunakan. Beban-beban tersebut disambungkan seperti 
pada Gambar 14. Dan pengukuran  tegangan dilakukan   
dengan metode:

1. Pengukuran tanpa beban 0% dari kapasitas beban  
terpasang yaitu 0 Watt.

2. Pengukuran beban 50% dari kapasitas beban 
terpasang yaitu 1815,5 Watt.

3. Pengukuran berbeban 60% dari kapasitas beban 
terpasang yaitu 2178,6 Watt.

Gambar 11. Rangkaian sensor tegangan

Gambar 10. Sistem eksitasi generator

Gambar 12. Rangkaian pembanding tegangan

Gambar 9. Diagram satu garis sistem AVR

G Eksiter

AVR

Tegangan 
Setting 
(90R)

PT
V1

Terminal 
Generator

Gambar 13. Rangkaian ototransformator

Azhar dkk.: Penerapan  Automatic Voltage Regulator pada Sistem Eksitasi Harmonik  Generator Satu Fasa
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C. Hasil Pengukuran Tegangan Tanpa Beban 

Pada pengukuran tanpa beban 0% dari kapasitas beban 
terpasang yaitu 0 Watt, generator tidak disambungkan 
sama sekali ke beban dan generator diputar pada putaran 
nominal 1500 rpm. Pada Tabel 2 menunjukkan hasil 
pengukuran tegangan, arus eksitasi, frekuensi dan 
tegangan generator tanpa beban.

D. Hasil Pengukuran Tegangan Berbeban 50% 

Pada pengukuran beban 50% dari kapasitas beban 
terpasang yaitu 1815,5 Watt. Generator diputar pada 
putaran nominal 1500 rpm. Pada Tabel  3 menunjukkan 
hasil pengukuran tegangan, arus eksitasi, frekuensi dan 
tegangan generator berbeban 50%.

E. Hasil Pengukuran Tegangan  Berbeban 60% 

Pada pengukuran beban 60% dari kapasitas beban 
terpasang yaitu 2178,6 Watt. Generator diputar pada 
putaran nominal 1500 rpm. Pada Tabel 4 menunjukkan 
hasil pengukuran tegangan, arus eksitasi, frekuensi dan 
tegangan generator berbeban 60%.

F. Analisis Daya Listrik

Untuk mendapatkan beberapa besaran energi listrik, 
analisis segi tiga daya diperlukan agar parameter tegangan, 
arus dan faktor daya listrik dapat diketahui dengan pasti. 
Dalam penelitian ini komponen-komponen daya listrik 
seperti daya nyata, daya reaktif, daya semu dan faktor daya 
diukur dengan menggunakan Power Analyzer Lutron Type 
DW-6090. Hasil pengukuran komponen-komponen daya 
dan faktor daya listrik tersebut dapat dilihat pada Tabel  5. 
Pada Gambar 15 memperlihatkan kurva komponen daya 
listrik berdasarkan perubahan beban.

G. Analisis Kualitas Tegangan
Berdasarkan hasil pengukuran tegangan generator 

tanpa beban (0%), berbeban 50%, berbeban 60%  dan 
dari hasil analisis daya listrik, maka kualitas tegangan 
generator yang dibangkitkan dapat dilihat pada Tabel 6.

Pada Gambar 16 memperlihatkan kurva kualitas 
tegangan berdasarkan perubahan beban.

No Beban Spesifikasi Jumlah Daya
(Watt)

1 Lampu 
penerangan

SL 220 Volt/26 
Watt 6  Buah 156

2 Lampu 
penerangan

SL 220 Volt/32 
Watt 1  Buah 32

3 Lampu 
penerangan SL 220 Volt/8 Watt 1  Buah 8

4 Lampu 
penerangan

LED 220 Volt/
 5 Watt 2  Buah 10

5 Lemari es LG 220 Volt/
350 Watt 1 Unit 350

6 Mesin cuci Sharp 220 Volt/
450 Watt 1 Unit 450

7 Mesin pompa 
air

Panasonic 220 
Volt/250 Watt 1 Unit 250

8 Mesin pompa 
air

DAP 220 Volt/
600 Watt 1 Unit 600

9 Seterika 
Listrik

Panasonic 220 
Volt/450 Watt 1 Unit 450

10 Televisi Warna Panasonic 220 
Volt/175 Watt 1 Unit 175

11 Komputer HP 220 Volt/
375 Watt 1 Unit 375

12 Penanak nasi Philips 220 Volt/
325 Watt 1 Unit 325

13 Pemanas air Miyako 220 Volt/
450 Watt 1 Unit 450

Total kapasitas beban terpasang 3631

Tabel 1. Rekapitulasi beban perumahan

A V

G

L

N

Beban

Wattmeter

Gambar 14. Diagram hubungan generator dengan beban

No Frekuensi
(Hz)

Tegangan  
Eksitasi (Vdc)

Arus 
Eksitasi

(Amp.dc)

Tegangan 
Generator 

(Vac)

1 50 49,9 0,01 220,3

2 50,1 49,99 0,01 220,42

3 49,99 48,9 0,002 219,9

Nilai rata-rata 45,59 0,0073 220.2

Tabel 2. Hasil pengukuran tegangan, arus eksitasi, frekuensi dan    
tegangan generator tanpa beban

No Frekuensi
(Hz)

Tegangan  
Eksitasi (Vdc)

Arus 
Eksitasi

(Amp.dc)

Tegangan 
Generator 

(Vac)

1 50 49,98 1,21 220,1

2 49,99 48,95 1,25 219,9

3 49,99 48,94 1,24 219,9

Nilai rata-rata 49,29 1,23 219,9

Tabel 3. Hasil pengukuran tegangan, arus eksitasi, frekuensi dan 
tegangan generator berbeban 50%

No Frekuensi
(Hz)

Tegangan  
Eksitasi (Vdc)

Arus 
Eksitasi

(Amp.dc)

Tegangan 
Generator 

(Vac)

1 50 49,98 1,35 220,2

2 49.99 49,99 1,82 220,1

3 49,99 49,99 1,88 220,1

Nilai rata-rata 49,98 1,68 220,1

Tabel 4. Hasil pengukuran tegangan, arus eksitasi, frekuensi dan 
tegangan generator berbeban 60%
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IV. KesImPulan

Berdasarkan keseluruhan hasil analisa yang telah 
dilakukan pada penelitian ini, maka dapat disimpulkan 
bahwa penerapan Automatic Voltage Regulator (AVR) 
pada sistem eksitasi harmonik  pada generator satu fasa 
kapasitas terpasang 3 kW, berpenggerak motor bakar 
(berbahan bakar minyak) kapasitas 2 HP, menunjukkan  
tegangan rata-rata eksitasi 45,59 Vdc dan arus rata-rata 
eksitasi 0,01 Ampere dc menghasilkan tegangan output 
generator tanpa beban (0,0 kw) sebesar 220,2 Volt.

Untuk keadaan berbeban 50% (1815,5 Watt), tegangan 
rata-rata eksitasi 49,29 Vdc dan arus rata-rata eksitasi 
sebesar 1,23 Ampere dc, tegangan beban generator 219,9 
Volt. Pada keadaan beban 60% (2178,6 Watt), tegangan 
rata-rata eksitasi 49,98 Vdc dan arus eksitasi 1,68 Ampere 
dc, tegangan generator masih tetap stabil pada tegangan 
220,1 Volt. 

Dari hasil analisa komponen daya, perubahan beban 
dari keadaan tanpa beban 0% sampai dengan beban 60%, 
tegangan masih tetap stabil direntang 220,5 - 220,0 Volt. 
Sedangkan faktor daya berubah 0,1 yaitu dari 0,89 turun 
menjadi 0,87. Untuk frekuensi listrik masih tetap pada 
kisaran 49,99 - 50 Hz.
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No Komponen Daya

Tanpa 
Beban 0%
(0,0 Watt)

Berbeban 
50%

(1815,5 W)

Berbeban 
60%

(2178,6 W)

1 Daya Nyata,
 P (Watt) 0 1809,5 2130,2

2 Daya Reaktif, Q 
(VAR) 0 927,8 1207,2

3 Daya Semu, 
S (VA) 0 2032,4 2448,5

4 Faktor Daya 
(Cos  q) 0 2032,4 2448,5

5 Tegangan (Volt) 220,5 220,2 220

6 Arus (Ampere) 0 9,23 11,13

7 Frekuensi (Hz) 50,1 50 49,99

Tabel 5. Hasil pengukuran Komponen daya listrik

Gambar 15. Kurva komponen daya listrik

Kapasitas Beban
Tegangan 
Eksitasi 
(Vdc)

Arus Eksitasi 
(Ampdc)

Tegangan 
Keluaran 

Generator (Vac)

Tanpa beban (0%) 
0,0 Watt 49,99 0,01 220,3

Berbeban (50%)
(1815,5 Watt) 49,98 1,24 220,0

Berbeban (60%)
(2178,6 Watt) 48,89 1,97 220,1

Tabel 6. Kualitas tegangan generator

Gambar 16. Kurva kualitas tegangan
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