
I. Pendahuluan

Mutu dari suatu produk sangat diperhatikan dalam 
suatu penjualan atau pembelian barang dan jasa. Mutu 
kelistrikan adalah nilai dari bentuk tegangan, frekuensi 
dan tingkat harmonisanya. Pada dasarnya mutu listrik 
yang baik adalah listrik yang mempunyai tegangan dan 
frekuensi yang stabil. Tegangan dan frekuensi yang 
tidak stabil bukan saja salah PLN, akan tetapi peralatan-
peralatan listrik yang digunakan konsumen juga dapat 
mempengaruhi mutu listrik. Di PLN, tegangan distribusi 
adalah sebesar 20 kV dan frekuensi 50 Hz. Seiring 
perkembangan beban listrik yang semakin besar dan 
semakin kompleks, penggunaan beban non linier dari 
sisi pelanggan listrik dapat menimbulkan perubahan 

pada bentuk gelombangnya. Pada industri beban non 
linear yang menyebabkan distorsi gelombang tegangan 
diantaranya adalah konverter, printer, transformator, 
rectifier dan lain-lainnya[1]. Terdapat banyak aspek yang 
dapat mempengaruhi berkurangnya mutu dalam kelistrik. 
Salah satu aspeknya ialah timbulnya harmonisa pada 
saluran distribusi PLN Banda Aceh.

BagianDari hasil invetigasi awal, tingkat harmonisa 
yang paling besar terjadi pada saluran distribusi PLN 
adalah harmonisa ke-11 yaitu sebesar 9%. Timbulnya 
harmonisa ke-11 yang besar pada saluran distribusi Banda 
Aceh salah satunya disebabkan oleh adanya alat-alat yang 
mempunyai impedansi tidak linier sehingga munculnya 
harmonisa ke-11. Besar nilai harmonisa ke-11 ini 
diperoleh dari data yang dihasilkan oleh PLN Banda Aceh 
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yang menimbulkan harmonisa ke-11 sebesar 9%. Dengan 
timbulnya harmonisa ke-11 pada saluran distribusi Banda 
Aceh yang besar dan melewati batas standarnya yang 
sebesar 4%, maka kualitas listrik yang disalurkan oleh 
PLN menjadi menurun, ini karena bentuk gelombang 
dari tegangan atau arus tidak lagi sinusoida murni namun 
sudah mengalami distorsi.

Harmonisa ini perlu mendapat perhatian karena tanpa 
disadari dapat menimbulkan kerugian yang relatif besar 
terutama pada pemakai energi yang besar. Untuk meredam 
harmonisa ke-11 ini, salah satunya dapat digunakan filter 
pasif. Penggunaan filter pada saluran distribusi Banda Aceh 
dengan sangat membantu dalam menangani gangguan 
yang ditimbulkan oleh efek harmonisa tersebut. Filter 
adalah suatu alat yang memiliki fungsi untuk melewatkan 
frekuensi tertentu.

Dengan penambahan filter pada saluran distribusi 
PLN yang mengandung sumber-sumber harmonisa, 
maka penyebaran arus harmonisa ke seluruh jaringan 
dapat dikurangi sekecil mungkin. Penelitian ini secara 
keseluruhan bertujuan untuk membuat harmonisa pada 
saluran distribusi PLN menjadi menurun sehingga mutu 
dari kelistrikan PLN menjadi baik dari sebelumnya. 
Pada kesempatan ini, saya ingin menganalisis perbaikan 
harmonisa dengan menggunakan filter pasif single tuned 
filter orde 11 sebagai peredaman harmonisanya. 

II. StudI PuStaka

A. Harmonisa 

Berdasarkan Standart IEC (International 
Electrotechnical Commission) 1000.4-11, gangguan 
harmonisa tergolong dalam distorsi bentuk gelombang 
[2]. Harmonisa adalah distorsi periodik dari gelombang 
sinus tegangan, arus atau daya listrik dengan bentuk 
gelombang yang frekuensinya merupakan kelipatan di luar 
bilangan satu terhadap frekuensi fundamental (50 Hz). 
Semakin banyak gelombang harmonisa yang dihasilkan 
pada gelombang fundamentalnya, maka gelombang akan 
semakin mendekati gelombang persegi atau gelombang 
akan berbentuk non sinusoidal.

Dalam sistem tenaga listrik yang idealnya, bentuk 
gelombang tegangan yang dialirkan ke peralatan para 
konsumen dan bentuk gelombang arus yang dihasilkan 
adalah gelombang sinus murni.

Harmonisa ini biasa muncul akibat adanya beban-
beban non linier yang terhubung ke sistem distribusi. 
Beban non liner ini pada umumnya adalah peralatan 
elektronik yang di dalamnya terdapat banyak komponen 
semi konduktor, yang dalam proses kerjanya berfungsi 
sebagai saklar yang bekerja pada setiap siklus gelombang 
dari sumber tegangan. Beberapa contoh beban non liner 
antara lain : variable speed drive, komputer, printer, lampu 
fluorescent yang menggunakan ballast elektronik.

Harmonisa adalah gangguan yang terjadi pada 
sistem distribusi tenaga listrik akibat terjadinya distorsi 
gelombang arus dan tegangan. Pada dasarnya, harmonisa 

adalah gejala pembentukan gelombang-gelombang dengan 
frekuensi berbeda yang merupakan perkalian bilangan 
bulat dengan frekuensi dasarnya. Hal ini disebut frekuensi 
harmonisa yang timbul pada bentuk gelombang aslinya 
sedangkan bilangan bulat pengali frekuensi dasar disebut 
angka urutan harmonisa [3].

Misalnya, frekuensi dasar suatu sistem tenaga 
listrik adalah 50 Hz, maka harmonisa keduanya adalah 
gelombang dengan frekuensi sebesar 100 Hz, harmonik 
ketiga adalah gelombang dengan frekuensi sebesar 150 
Hz dan seterusnya. Gelombang-gelombang ini kemudian 
menumpang pada gelombang murni sehingga terbentuk 
gelombang cacat yang merupakan jumlah antara 
gelombang murni sesaat dengan gelombang harmonisanya.

B. Sumber-Sumber Harmonisa

Pada sistem tenaga listrik, harmonisa dapat disebabkan 
oleh peralatan-peralatan berikut ini[5].

•  Variable Frequency Drives (VFD)
•  Inverter
•  Uninterruptible Power Supply (UPS)
•  Lampu Ballast
•  Komputer
•  Konverter 
•  Tanur Busur Listrik (Electric Arc Furnace) 
•  Transformator 
•  Mesin-Mesin Berputar 
•  Rectifier

Gambar 1. Gelombang Sinus Arus dan Tegangan

Gambar 2. Bentuk gelombang fundamental, gelombang harmonisa dan 
gelombang fundamental yang terdistorsi [4]
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C. Pengaruh Harmonisa

Setiap komponen sistem distribusi dapat dipengaruhi 
oleh harmonisa walaupun dengan akibat yang berbeda. 
Namun demikian komponen tersebut akan mengalami 
penurunan kinerja dan bahkan akan mengalami kerusakan. 
Salah satu dampak yang umum dari gangguan harmonisa 
adalah panas lebih pada kawat netral dan transformator 
sebagai akibat timbulnya harmonisa ketiga yang 
dibangkitkan oleh peralatan listrik satu phase. Dan juga 
terdapat berbagai jenis kerugian akibat yang ditimbulkan 
harmonisa pada jaringan distribusi.

Pada keadaan normal, arus beban setiap phase beban 
linier yang seimbang pada frekuensi dasarnya akan 
saling mengurangi sehingga arus netralnya menjadi 
nol. Sebaliknya jika beban tidak linier satu phase akan 
menimbulkan harmonisa kelipatan tiga ganjil yang disebut 
triplen harmonisa (harmonisa ke 3, 9, 15, seterusnya) yang 
disebut zero sequence harmonisa (Tabel 1). Harmonisa ini 
tidak menghilangkan arus netral tetapi dapat menghasilkan 
arus netral yang lebih tinggi dari arus phase [6].

D. Filter Harmonisa

Permasalahan mengenai harmonisa semakin meningkat 
yang disebabkan oleh semakin banyaknya penggunaan 
peralatan elektronika yang non linier, seperti komputer, 
printer dan lain-lain. Sehingga perlu dibuat suatu alat 
untuk dapat mengatasi permasalahan tersebut, karena 
harmonisa pada suatu sistem distribusi dapat menyebabkan 
menurunnya masa pakai dari peralatan listrik dan dapat 
mengganggu jalur komunikasi dan akibat buruk lainnya.

Tujuan utama dari filter harmonisa adalah untuk 
mereduksi amplitude frekuensi-frekuensi tertentu 
dari sebuah tegangan atau arus. Dengan penambahan 
filter harmonisa pada suatu sistem tenaga listrik yang 
mengandung sumber-sumber harmonisa, maka penyebaran 
arus harmonisa ke seluruh jaringan dapat ditekan sekecil 
mungkin. Selain itu filter harmonisa pada frekuensi 
fundamental dapat mengkompensasi daya reaktif dan 
dipergunakan untuk memperbaiki faktor daya sistem.

Secara umum filter harmonisa dapat dibedakan menjadi 
2 jenis yaitu:
1.  Filter dengan penalaan tunggal (Single Tuned Shunt 

Filter ), jenis filter yang melewatkan frekuensi rendah 
serta meredam frekuensi tinggi.

2.  High Pass Damp Filter, kebalikan dari filter lolos 
bawah yaitu digunakan untuk menghilangkan atau 
meredam frekuensi yang lebih rendah di amplifier, 
terutama audio amplifier mana ia dapat disebut “bass 
cut” sirkuit.

E. Standarisasi Harmonik Yang Diijinkan

Ada berbagai batas distorsi harmonik di beberapa 
negara. Kebanyakan industri menggunakan batas distorsi 
yang dikeluarkan oleh IEEE std-519-1992 (B-15). Tabel 
3 dan Tabel 4 menunjukkan batas distorsi arus dan batas 
distorsi tegangan.

III. Metode

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2016. Penelitian 
ini dilakukan menggunakan software ETAP 12.6.0. Untuk 
lokasi penelitian dilakukan pada distribusi Banda Aceh 
tepatnya pada penyulang Pocut Baren. Adapun beberapa 
tahapan metode penelitian yang digunakan dalam 

Gambar 3. Gelombang dasar dan beberapa gelombang harmonik

Tabel 1. Polaritas dari komponen harmonisa

Tabel 2. Akibat dari polaritas dari komponen harmonisa

Gambar 4. Diagram elektrik filter pasif [2]
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penelitian ini sehingga mendapatkan hasil yang sempurna 
adalah sebagai berikut

A. Studi Literatur

Pada tahap awal penelitian akan dilakukan studi literatur 
untuk dapat mempelajari materi apa saja yang berhubungan 
pada penelitian ini. Pada tahapan ini juga merupakan 
tahapan yang fasenya untuk mencari dan mempelajari 
berbagai referensi atau mendapatkan berbagai informasi 
tentang hal-hal yang berkaitan erat dengan judul penelitian 
ini. Referensi bisa diperoleh dari sumber manapun, seperti 
perpustakaan/buku, sumber internet, jurnal, laporan, atau 
artikel yang bersangkutan dengan penelitian ini. Dengan 
mempelajari studi literatur diharapkan dapat lebih menjadi 
pedoman sehingga penelitian dapat berjalan lancar sesuai 
dengan yang diharapkan.

B. Survei dan Pengumpulan Data

Pada tahapan ini penulis akan melakukan survei untuk 
mengumpulkan data-data seperti beban listrik, panjang 
saluran, kapasitas masing-masing transformator serta data 
yang berhubungan dengan penelitian ini. Data beban listrik 
ini akan diperoleh dari PT.PLN (Persero) area Banda Aceh 
Rayon Merduati dengan menggunakan alat ukur sehingga 
datanya akurat.

C. Perancangan Sistem Simulasi

Pada tahapan perancangan sistem simulasi ini meliputi 
beberapa tahap yaitu:
a. Perancangan sistem distribusi yaitu membuat 

rangkaian one line diagram sistem distribusi pada 
PT.PLN (Persero) Banda Aceh Rayon Merduati 

tepatnya pada saluran penyulang Pocut Baren, serta 
memasukkan semua parameter yang ada seperti data 
beban, bus, transformator dan harmonisanya sehingga 
program dapat berjalan dengan lancar dan akurat.

b. Perancangan filter pasif single tuned filter yang 
berfungsi sebagai peredaman harmonisa pada sistem 
distribusi PT.PLN (Persero) Banda Aceh Rayon 
Merduati penyulang Pocut Baren.

c. Melakukan perhitungan besar nilai ukuran filter  pasif 
single tuned filter yang nantinya akan dimasukkan 
kedalam simulasi pada sistem distribusi PT.PLN 
(Persero) Banda Aceh Rayon Merduati saluran Pocut 
Baren sehingga besar nilai ukuran filternya efektif dan 
efesien mungkin agar harmonisa dapat menjadi kecil.

d. Menjalankan simulasi pada sistem distribusi PT.PLN 
(Persero) Banda Aceh Rayon Merduati sebelum dan 
sesudah pemasangan filter pasif single tuned filter pada 
software ETAP.

D. Analisa Hasil Data dan Kesimpulan

Setelah didapatkan hasil datanya maka akan dilakukan 
analisa dari hasil data yang telah diperoleh dan tahapan ini 
adalah tahapan yang terakhir, pada tahapan ini dilakukan 
penarikan kesimpulan terhadap hasil dari penelitian yang 
telah dilakukan dan kemudian ditulis dalam format laporan 
akhir.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

A. Single Line Diagram Sistem Distribusi Pocut Baren 
(PCB)

Gambar 6 merupakan rangkaian single line pada 
saluran distribusi PLN Banda Aceh penyulang Pocut 
Baren.

B. Data Pengujian Pada  Simulasi ETAP

Adapun data beban penyulang Pocut Baren yang 
dimasukkan pada simulasi ETAP dapat dilihat dari Tabel 5

Tabel 3. Batas distorsi arus untuk sistem distribusi menurut IEEE 519-
1992 (120 V sampai 69 kV)

Tabel 4. Batas distorsi tegangan pada point of common coupling (PCC) 
menurut IEEE 519-1992

Gambar 6. Rangkaian single line sistem distribusi pada penyulang PCB
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C. Analisa Rangkaian Filter Pasif Single Tuned Filter

Seperti yang diketahui secara umum, arus harmonisa 
muncul akibat beban non linear. Untuk menghilangkan 
arus harmonisa maka biasa digunakan filter harmonisa. 
Berdasarkan Gambar 7, filter harmonisa dipasang secara 
paralel dengan beban yang mengandung harmonisanya. 
Pada saat pada sumber mengalirkan arus ke beban yang 
menghasilakan harmonisa, maka beban yang menghasilkan 
harmonisa tersebut menghasilakan arus harmonisa yang 
tidak di inginkan ini. Dengan pemasangan filter ini, 
maka beban yang menghasilkan harmonisa itu mengalir 
menuju filter sehingga frekuensi tersebut di konsumsi oleh 
filter harmonisa dan frekuensi yang diinginkan dialirkan 
kembali menuju sumber distribusinya sehingga arus 
harmonisanya menghilang.

Dari Gambar 8 dapat dijelaskan bahwa perbedaan 
pemotongan pada tiap-tiap frekuensi itu berbeda. 
Semakin besar frekuensi yang diberikan maka kecil pula 
pemotongan frekuensi yang dipotong.

D. Perbandingan Spektrum Arus Harmonisa Sebelum 
Dan Sesudah Pemasangan Filter Orde Ke 11

Gambar 9 ialah hasil perbandingan spektrum harmonik  
sebelum dan setelah pemasangan filter pasif single tuned 
filter pada sistem distribusi Banda Aceh di penyulang Pocut 
Baren yang disimulasikan dengan software ETAP. Dimana 
hasil simulasi yang dihasilkan sebelum pemasangan filter 

pasif single tuned filter menghasilkan nilai harmonik orde 
ke-11 sebesar 9%.dan setelah pemasangan filter tersebut, 
arus harmonik tersebut menjadi menurun menjadi 1%. 
orde ke-7 dari 13%.dan setelah pemasangan filter tersebut, 
arus harmonik tersebut menjadi menurun menjadi 3,24%. 
Dan juga pada orde ke-5 dari 36%.dan setelah pemasangan 
filter tersebut, arus harmonik tersebut menjadi menurun 
menjadi 18,5%

E. Perbandingan Spektrum Arus Harmonisa Sebelum 
Dan Sesudah Pemasangan Filter Orde Ke 5

Gambar 10 adalah hasil perbandingan spektrum 
harmonik  sebelum dan setelah pemasangan filter pasif high 
pass filter pada sistem distribusi Banda Aceh di penyulang 

Tabel 5. Data beban pada penyulang PCB

BebanJaringan 
Distribusi

Ih
IhC

L

R

Gambar 7. Rangkaian filter pasif single tuned filter orde 11

Gambar 8. Grafik fungsi frekuensi terhadap impedansi single tuned shunt 
filter terhadap masing-masing frekuensi

Gambar 9. Grafik hasil spektrum sebelum dan sesudah pemasangan filter 
pasif single tuned filter

Gambar 10. Grafik hasil spektrum sebelum dan sesudah pemasangan 
filter pasif high pass filter
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Pocut Baren yang disimulasikan dengan software 
ETAP. Dimana hasil simulasi yang dihasilkan sebelum 
pemasangan filter pasif high pass filter menghasilkan nilai 
harmonik orde ke 5 sebesar 36%.dan setelah pemasangan 
filter tersebut, arus harmonik tersebut menjadi menurun 
menjadi 8,8%. orde ke 7 dari 13%.dan setelah pemasangan 
filter tersebut, arus harmonik tersebut menjadi menurun 
menjadi 2,4%. Dan juga pada orde ke 11 dari 9%.dan 
setelah pemasangan filter tersebut, arus harmonik tersebut 
menjadi menurun menjadi 1,2%.

V. keSIMPulan

Pada hasil simulasi Harmonic Analysis didapatkan 
bahwa sistem kelistrikan pada PLN Banda Aceh pada 
penyulang Pocut Baren memiliki panjang saluran sekitar 
4,11 KM. Total beban daya yang dimiliki pada penyulang 
tersebut 413 kVA. Namun pada penyulang Pocut Baren 
mengalami permasalahan pada besarnya harmonisa yang 
ditimbulkan lebih dari standarnya yang memiliki harmonisa 
orde ke 11 sebesar 9%. Dan untuk total harmonisanya 
sebesar THD 39,04%, Untuk mengatasi permasalahan 
tersebut didesain filter harmonisa yang nantinya dipasang 
pada penyulang untuk membuat harmonisanya dapat 
diredam dan menjadi baik total harmonisanya menjadi 
THD 18,74% dan pada orde ke 11 menurun menjadi 1,0%. 

Dan juga apabila dipasang filter orde ke-5 maka harmonisa 
ke-5 dari 36% menurun menjadi 8,8% akan tetapi pada 
harmonisa orde ke-11 yang awalnya diperbaiki harmonisa 
orde ke-11 dari 1% naik menjadi 1,2%.

Jadi pada sistem distribusi yang dilakukan pada 
penyulang Pocut Baren (PCB) lebih baik digunakan 
filter pasif High Pass Filter orde ke-5 dikarnakan dengan 
dipasang filter ini, maka harmonik orde ke-5 orde ke-7 
orde ke-11 juga ikut menurun walaupun berbeda hasil orde 
ke-11.
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