
I. Pendahuluan

Perkembangan teknologi sangat cepat pertumbuhannya 
dari suatu negara, perkembangan tersebut hampir 
menyeluruh disegala bidang terutama dibidang kelistrikan. 
Sejak berkembangnya teknologi power electronic, 
penerepan perangkat telah menjadi perenarapan utama 
dihampir semua utilitas listrik. Namun permasalahan 
kualitas daya sistem yang disebabkan meningkatnya 
pengguna power electronic oleh konsumen listrik. Pada 
dasarnya mutu listrik yang baik adalah listrik yang 
mempunyai tegangan dan frekuensi yang stabil. Untuk 
di Indonesia, listrik yang bersumber dari PLN adalah 
dengan tegangan 220 volt dan frekuensi 50 Hz. Terdapat 
banyak aspek yang dapat mempengaruhi berkurangnya 
mutu listrik. Salah satu aspek tersebut adalah timbulnya 
harmonisa pada gelombang listrik dari pada peralatan yang 
dimaksudkan ialah X-Ray (sinar-X) atau Radiografi.  X-Ray 
adalah yang menghasilkan gelombang elektromagnetik 
frekuensi tinggi X-Ray untuk digunakan dalam diagnostik 
atau terapi.  X-Ray dapat dihasilkan di dalam sebuah 
tabung X-Ray hampa udara . 

Tabung X-Ray dibuat hampa udara agar elektron 
yang berasal dari katoda tidak terhalang oleh molekul 

udara dalam perjalanannya menuju anoda. Elektron-
elektron tersebut akan menumbuk anoda dan terjadi 
proses perubahan  energi.  Energi elektron sebagian besar 
diubah menjadi panas (99%) dan sebagian kecil diubah 
menjadi  X-Ray (1%). Sebuah sumber tegangan tinggi dari 
20–200 kV diperlukan untuk menghasilkan X-Ray pada 
tabung X-Ray.  Penentuan waktu durasi tegangan tinggi 
yang dipakai pada tabung harus dibatasi dengan hati-hati 
supaya pasien tidak menerima dosis yang berlebihan, 
film tidak menjadi terlalu hitam, dan tabung X-Ray tidak 
terlalu panas.  Selama tabung X-Ray dioperasikan dalam 
batas termalnya, intensitas X-Ray diatur oleh arus filamen.  
Sebagai sebuah proteksi terhadap kelebihan panas, 
temperatur anoda dimonitor oleh pendeteksi temperatur. 
Jika temperatur anoda melebihi nilai tertentu, kelebihan 
panas akan dideteksi dan suplai tegangan tinggi akan 
mati secara otomatis. Sebagian besar anoda tabung X-Ray 
diputar oleh motor induksi untuk membatasi daya X-Ray 
pada satu titik dan membantu pendinginan anoda [3][4].  
Elektron-elektron pada atom akan membiaskan berkas 
bidang yang tersusun secara periodik. Tetapi di sisi lain, 
penggunaan X-Ray mempunyai pengaruh dalam sistem 
kelistrikan. Peralatan X-Ray merupakan salah satu contoh 
dari beban non linier,  karena menggunakan komponen-
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komponen elektronika, dari peralatan ini menggunakan 
tabung sinar katoda Cathode Ray Tube (CRT) atau elektron 
dipancarkan dari suatu katoda dan dipancarkan dalam 
berkas elektron dengan kecepatan tinggi. 

Sedangkan beban non linier merupakan penyebab 
munculnya harmonisa yang dapat mengganggu sistem 
distribusi listrik. Akibatnya adanya harmonisa ini 
menyebabkan gelombang arus dan tegangan menjadi cacat 
dan tidak sinusoidal. Tinggi rendahnya nilai tegangan 
akan memberikan kemampuan daya tembus dari X-Ray, 
semakin tinggi tegangannya maka daya tembus X-Ray 
terhadap ketebalan obyek semakin tinggi pula hal ini dapat 
dilihat, diukur, dihitung, dan dianalisa yang diperkirakan 
menimbulkan harmonisa dengan melakukan terlebih 
dahulu pengukuran THDv, THDi, IHDV dan IHDi.  Untuk 
menjawab perkiraan harmonisa apakah terdapat pada 
peralatan tesebut,  maka peneliti melakukan pengukuran 
THDv, THDi, dan IHDi pada peralatan X-Ray.

II.  TInjauan PusTaka

A. Teori Harmonisa

Dalam sistem tenaga listrik yang ideal, bentuk 
gelombang tegangan yang disalurkan ke peralatan dan 
bentuk gelombang arus yang dihasilkan adalah gelombang 
sinus murni  terlihat bentuk ideal dari gelombang tegangan 
dan arus pada Gambar 1.

Harmonisa merupakan gangguan yang dalam 
distribusi tenaga listrik yang disebabkan oleh adanya 
distorsi gelombang arus dan tegangan yang menyebabkan 
adanya pembentukan gelombang-gelombang yang tidak 
sinusoidal atau dengan frekuensi kelipatan bulat dari 
frekuensi fundamentalnya. Sehingga harmonisa dapat 
menyebabkan cacat gelombang atau cacat Harmonisa 
adalah perubahan bentuk gelombang akibat adanya 
komponen frekuensi tambahan. Pada sistem tenaga listrik 
frekuensi kerja normal adalah 50 Hz atau 60 Hz tetapi, 
dalam aplikasi pemakaiannya berdasarkan beban yang 
digunakan frekuensi arus dan tegangan dapat menjadi 
tidak normal atau menjadi kelipatan dari frekuensi normal 
50/60 Hz, hal inilah yang disebut dengan harmonisasi.

B. Pengaruh Penggunaan Peralatan Elektronika Daya    
terhadap Harmonisa 

Rangkaian elektronika daya merupakan suatu 
rangkaian listrik yang dapat mengubah sumber daya listrik 
dari bentuk gelombang tertentu seperti bentuk gelombang 
sinusoidal menjadi sumber daya listrik dengan bentuk 
gelombang lain tidak sinusoidal dengan menggunakan 
piranti semi-konduktor daya. Semi-konduktor daya 
memiliki peran penting dalam rangkaian elektronika daya. 
Dalam analisis harmonik, beberapa indeks Persamaan 
(1) dan (2) yang digunakan untuk melukiskan pengaruh 
harmonisa pada komponen sistem tenaga listrik. 
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Persamaan (1) dan (2) didefinisikan sebagai 
perbandingan nilai rms komponen harmonik terhadap 
komponen dasar dalam (%). Indeks ini digunakan 
untuk mengukur penyimpangan deviation dari bentuk 
gelombang satu periode yang mengandung harmonik pada 
satu gelombang sinus sempurna. Untuk satu gelombang 
sinus sempurna pada frekuensi dasar THD adalah nol. 
Demikian pula pengukuran distorsi harmonik individual 
untuk tegangan dan arus pada orde ke h didefinisikan 
sebagai Vh/V1 dan Ih/I1 .

C. X Ray (X-Ray ) 

X-Ray adalah gelombang elektromagnetik dengan 
panjang gelombang antara 10-9 sampai 10-8 m (0,1-
100 A). Berarti peralatan X-Ray ini mempunyai panjang 
gelombang yang jauh lebih pendek dari pada cahaya 
tampak, sehingga energinya lebih besar.  Besar energinya 
dapat ditentukan dengan menggunakan Persamaan (3) 
sebagai berikut:

(  3) hcE
λ

=

E = energi (Joule) 
h = konstanta plank (6,627 x 10-34 J.s) 
c = kecepatan cahaya (3.108 m/detik) 
λ = panjang gelombang (m/A)

Gelombang elektromagnetik terdiri atas radio, inframerah, 
ultraviolet, X-Ray  dan sinar gamma. X-Ray mempunyai 
sifat umum seperti dibawah ini: 
1. Daya tembus 

X-Ray  dapat menembus bahan atau massa yang padat 
dengan daya tembus yang sangat besar. Semakin 
kecil panjang gelombang X-Ray, makin besar daya 
tembusnya.

2. Pertebaran 
Apabila berkas X-Ray melalui suatu bahan atau suatu Gambar 1. Gelombang sinus arus dan tegangan 
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zat, maka berkas Sinar tersebut akan mengalami 
pertebaran keseluruh arah, menimbulkan radiasi 
sekunder (radiasi hambur) pada bahan atau zat yang 
dilalui. 

3. Penyerapan 
X-Ray akan diserap oleh bahan atau zat sesuai dengan 
berat atom atau kepadatan bahan atau zat tersebut. 
Makin tinggi kepadatannya atau berat atomnya makin 
besar penyerapannya. 

4. Efek Ionisasi 
Efek Ionisasi disebut juga efek primer dari X-Ray 
yang apabila mengenai suatu bahan atau zat dapat 
menimbulkan ionisasi pada partikel-partikel atau zat 
yang dilaluinya. 

5. Efek biologi 
X-Ray akan menimbulkan perubahan-perubahan 
biologi pada jaringan. Efek biologi ini yang 
dipergunakan dalam pengobatan radioterapi.

D. Terjadinya X-Ray (Sinar –X)

Bagian X-Ray yang menjadi sumber radiasi adalah 
inserasi yang terdapat dalam wadah tabung X-Ray. Model 
tabung insersi beserta bagian-bagaiannya dari suatu X-Ray  
di tujukan pada Gambar 2 Tabung X-Ray.

Jika antara katoda dan anoda diberi beda potensial 
yang tinggi maka elektron dalam elektron ini disebut arus 
tabung. Apabila arus elektron menumbuk target di anoda, 
pada X-Ray   konvensional, elektron tersebut sebagai 
besar akan berubah bentuknya menjadi energi lain yaitu 
panas sedangkan sebagian kecil sekitar 1 % akan berubah 
menjadi X-Ray .

E. Komponen Utama  X-Ray

X-Ray  atau Rontgen adalah suatu alat yang digunakan 
untuk melakukan diagnosa medis dengan menggunakan 

X-Ray.  ditunjukan pada Gambar 3. X-Ray. 
Komponen utama X-Ray  adalah:
1. Tabung Inserse
2. Wadah Tabung
3. Generator 
4. Kolimator

F. Pengaruh kuat arus listrik sumber X-Ray    

Kenaikan arus listrik yang diberikan pada tabung 
X-Ray akan menyebabkan kenaikan jumlah pelepasan 
elektron dari filamen yang akan menumbuk sasaran. Hal ini 
menyebabkan kenaikan intensitas X-Ray yang dihasilkan 
oleh sumber tanpa mcngubah pola distribusi X-Ray  yang 
dihasilkan.  Oleh sebab itu kenaikan kuat arus ini akan 
menaikan cacah X-Ray karakteristik (antara kuat arus 
dengan cacah X-Ray  karakteristik mcmbcrikan hubungan 
tinier). pemakaian kuat arus listrik sumber  semakin tinggi 
dan tegangan listrik 20 kV akan  menaikkan deviasi hasil 
pengukuran. Sehingga sensitifitas pengukuran meningkat 
dengan menggunakan kuat arus listrik semakin tinggi 
seperti Gambar 4.

Untuk dapat menghasilkan suatu pencitraan X-Ray 
diperlukan beberapa instrumetasi yang baku sebagai 
berikut:
1. Tabung X-Ray 

Tabung X-Ray  berisi filament yang juga sebagai 
katoda dan berisi anoda. Filamen terbuat dari tungsten, 
sedangkan anoda terbuat dari logam anoda (Cu, Fe 
atau Ni). Anoda biasanya dibuat berputar supaya 
permukaannya tidak lekas rusak yang disebabkan 
tumbukan elektron.

2. Transformator Tegangan Tinggi 
Trafo tegangan tinggi berfungsi pelipat tegangan 
rendah dari sumber menjadi tegangan tinggi antara 30 
kV sampai 100 kV. Pada trafo tegangan tinggi diberi 
minyak sebagai media pendingin. Trafo tegangan 
tinggi berfungsi untuk mempercepat elektron di dalam 
tabung .

III. MeTodologI PenelITIan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode simulasi yang dimulai dari pengumpulan data 
kemudian melakukan pengukuran harmonisa, pemodelan 

Gambar 2. Tabung X-Ray

Gambar 3. X-Ray mobile 100 mA 

Gambar 4. Pengaruh kuat arus lislrik sumber X-Ray  terhadap luas 
puncak X-Ray  karakteristik.
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filter, dan perhitungan parameter filter. Pengukuran 
dilakukan pada peralatan X-ray. Hasil pengukuran 
berupa nilai harmonisa tegangan (IHDv) dan harmonisa 
arus (IHDi).Pengukuran pada peralatan X-ray untuk 
mengetahui besar nilai harmonisa yang terkandung 
didalamnya. Pengukuran dan pengambilan data dilakukan 
di Medan. Pengukuran menggunakan alat ukur Fluke 43B 
Power Quality Analyzer.

Data hasil pengukuran ditampilkan dalam bentuk 
daftar dan grafik secara langsung, dan data tersebut dapat 
disimpan di komputer. Parameter yang dapat diambil 
adalah komponen harmonisa tegangan, komponen 
harmonisa arus, faktor daya daya aktif, daya reaktif dan 
daya semu. Dari pengukuran tersebut akan terlihat nilai 
setiap orde harmonisa dan daya yang terukur, terutama 
daya reaktif yang nantinya digunakan untuk data simulasi 
pada Matlab/simulink, serta digunakan menghitung besar 
komponen yang harus digunakan sebagai kompensasi 
faktor daya sistem. Data impedansi kabel dari sumber ke 
pengukuran peralatan X-Ray digunakan kabel jenis NYM 
3×2,5 mm2 sepanjang 34 m sesuai ukuran penggunaan 
diperoleh dari standar kabel diperlihatkan pada Tabel 1. 

Pengukuran pada peralatan X-ray menggunakan alat ukur 
Fluke 43B Power Quality Analyzer. Pengukuran peralatan 
X-Ray di dapat hasil pengukuran  THDi sebesar 64,9 %. 
Pengukuran peralatan X-Ray di dapat hasil pengukuran  
THDv sebesar 3,4 %. Pengukuran peralatan X-Ray di 
dapat hasil pengukuran  P (Active Power) 0,34 KW.

IV. hasIl dan PeMbahasan

Berikut ini merupakan data yang akan diambil dari 
Pengukuran X-Ray Mobile 100 mA yang diukur melalui 
alat Fluke 43B Power Quality Analyzer. Data-data 
terlampir pada lampiran B seperti pada Tabel 2. 

Pada Tabel 2 dapat dilihat data hasil pengukuran 
individual distorsi harmonisa arus (IHDi) dari setiap orde 
harmonisa. Orde harmonisa yang ditampilkan adalah 
orde harmonisa dari orde ke-1 sampai dengan orde ke-39 
dengan nilai yang berbeda untuk setiap harmonisa.

Untuk membuat rangkaian simulasi digunakan hasil 
pengukuran dan perhitungan berupa tegangan, nilai setiap 
orde arus harmonisa (IHDi), kapasitansi, induktansi dan 
resistansi filter.  Rangkaian ini selanjutnya disimulasi 
dengan menggunakan program MATLAB/Simulink, 
seperti yang diperlihatkan pada Gambar 9. 

Untuk membuat rangkaian simulasi pada program 

Gambar 5. Diagram satu garis pengukuran X-Ray

Tabel 1. Impedansi kabel saluran

Jenis 
kabel

Luas 
penampang 

(mm2)

Resistasi 
(r) (𝛺/
km)

Reaktansi 
(x) (𝛺/

km)

Impedansi kabel 
(z) (𝛺)

NYM 32,5 7,41 0,104 0,25194+j0,003536

Gambar 6. Pengukuran THDi

Gambar 7. Pengukuran THDv

Gambar 8. Pengukuran P (Active Power)
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MATLAB/Simulink, ada beberapa hal yang harus 
dilakukan yaitu: 
1. Klik AC Voltage Source kemudian masukkan nilai 

tegangan Vs = 200,2 Volt dan frekuensi 50 Hz.
2. Klik AC Current Source I ( = 1,3,5, 7, 9 … 15) 

dengan frekuensi tergantung yang diperoleh dari hasil 
pengukuran pada Tabel 3.4. 

3. Klik Series RLC Branch3, pilih sebuah kapasitor 
kemudian masukkan nilai C=  1,56 µF 

4. Klik Series RLC Branch3, pilih sebuah induktor 
kemudian masukkan nilai L = 0,07 H 

5. Klik Series RLC Branch3, pilih sebuah resistor 
kemudian masukkan nilai R = 0,75 Ω

6. Pilih Current Measurement untuk mengukur arus. 
7. Pilih Voltage Measurement untuk mengukur tegangan. 
8. Pilih Block Display untuk menampilkan besarnya 

THD. 
9. Pilih Scope untuk menampilkan gelombang arus dan 

tegangan. 
10. Block Power GUI untuk memandu pemakai 

berkomunikasi dengan system simulasi. 
Rangkaian simulasi pada Gambar 9. disimulasikan 

menggunakan program MATLAB/Simulink. Rangkaian 
simulasi tersebut terdiri dari individual distorsi harmonisa 
arus (IHDi) orde ke-1 sampai dengan orde ke-39. Data 
pada individual distorsi harmonisa arus didapat dari 
hasil pengukuran peralatan X-Ray yang telah dilakukan, 
ditunjukan oleh Gambar 10.

Bentuk gelombang arus dan tegangan diperoleh dari 
Block Power GUI bagian Fast Fourier Transform (FFT) 
Analysis. Hasil simulasi dari rangkaian Gambar 9 diperoleh 

grafik keluaran arus dan tegangan seperti Gambar 11. 
Spektrum harmonisa dari hasil simulasi sebelum 

pemasangan filter pada Gambar 3.5 ditunjukkan oleh 
Gambar 12. 

Dari hasil simulasi dan spektrum harmonisa arus 
peralatan X-Ray diperoleh arus harmonisa orde ke-1, 3, 5, 

Tabel 2. Data pengukuran X-Ray Mobile 100 mA

Parameter Satuan Hasil  Pengukuran

U (Phase Voltage) Volt 200,2

I (Phase Current) Ampere 2,51

S (Apparent Power) KVA 0,45

P (Active Power) KW 0,34

Q (Reaktife Power) KVAR 0,30

PF (Power Factor) 0,74

Frekuensi Hz 50,2

THDv % 3,4

THDi % 64,9

Gambar 10. Data hasil simulasi Matlab 

Gambar 9. Rangkaian simulasi menggunakan program MATLAB/
Simulink

(a)

(b)
Gambar 11. Grafik tegangan dan arus sebelum pemasangan filter; (a). 
Grafik tegangan, (b). Grafik arus

(a)

(b)
Gambar 12. Spektrum Tegangan dan Arus, (a) Spektrum tegangan; (b) 
Spektrum arus

Partaonan Harahap: Harmonisa pada Peralatan  X-Ray Mobile 100 mA
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7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 29, 31, 33, 35, 37, dan 
ke-39 dalam besaran maksimum sehingga diperoleh Tabel 
3. 

Pada Tabel 3. Perbandingan Individual Harmonisa 
Distorsi arus (IHDi) dapat dilihat pada Pada Gambar 13. 
ditunjukan bahwa diagram perbandingan arus harmonisa
(IHDi).

V. kesIMPulan

Pengaruh   Penggunaan   Peralatan   Elektronika 
Daya    Terhadap  Harmonisa merupakan suatu rangkaian 
listrik yang dapat mengubah sumber daya listrik dari 
bentuk gelombang tertentu seperti bentuk gelombang 
sinusoidal menjadi sumber daya listrik dengan bentuk 
gelombang lain tidak sinusoidal dengan menggunakan 

piranti semi-konduktor daya. Semi-konduktor daya 
memiliki peran penting dalam rangkaian elektronika daya. 
Setelah dilakukan simulasi maka diperoleh kesimpulan, 
bahwa peralatan sinar-X mempunyai Total Harmonisa 
Distorsi arus (THDi) sebesar 64,9 % dan Total Harmonisa 
Tegangan (THDv) 3,4 % dengan daya  340 Watt.  Untuk 
penelitian selanjutnya dapat dilakukan pereduksian 
harmonisa pada peralatan Sinar-X  dengan menggunakan 
jenis filter karena tidak sesuai dengan batasan harmonisa 
standar Internasional Elektrotechnical Commission (IEC) 
61000-3-2  Kelas D. 
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