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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya dalam suatu jaringan listrik, kualitas suplai listrik sangat 

diperlukan. Adanya gangguan dalam suplai listrik dapat mempengaruhi bahkan 

merusak suatu sistem tenaga listrik. Ganguan yang terjadi dapat berbagai macam 

antara lain adalahlonjakan atau penurunan tegangan listrik (under/over voltage). 

Jika gangguan tegangan ini tersambung ke peralatan listrik atau elektronika dan 

melebihi batas toleransi tegangan nominalnya, maka hal itu dapat mengganggu 

kinerja peralatan-peralatan tersebut atau bahkan dapat merusaknya. 

Generator merupakan mesin listrik arus bolak-balik yang mengubah energi 

mekanis berupa putaran menjadi energi arus bolak-balik. Generator singkron 

mempunyai dua bagian utama, yaitu stator (bagian yang diam)  dan rotor (bagian 

yang berputar). Untuk menghasilkan listrik, rotor di berikan arus medan DC bisa 

dari sumber luar atau dari sumber sendiri dari sisi jangkar (kumparan pada setator) 

generator yang telah di searahkan. 

Generator dapat mengalami kerusakan akibat gangguan. Gangguan-

gangguan tersebut seperti : gangguan tegangan lebih (TL), tegangan kurang (TK),  

tegangan tak seimbang (TTS), panas lebih (PL), kecepatan putaran lebih (KPL), 

hilangnya medan eksitasi (HME), arus tidak seimbang (ATS), beban lebih (BL), 

hubung singkat satu fase ke tanah (HS1T), hubung singkat dua fase ke tanah 

(HS2T) dan hubung singkat tiga fase (HS3). Untuk melindungi generator dari 

kerusakan, sistem proteksi dan monitoring diperlukan untuk menjamin operasi 

yang aman. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Mengacu pada permasalahan yang telah diuraikan pada latar belakang, 

maka rumusan masalah adalah: 
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1. Apa saja gangguan yang terjadi pada generator sinkron ? 

2. Bagaimana cara kerja Over Under Voltage  ? 

3. Bagai mana pengaruh pada tegangan generator saat tegangan eksitasi di 

naikan ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk menhindari ruang lingkup pembahasan yang terlalu luas dan jauh 

dari sasaran yang ingin dicapai, maka penulis perlu menbatasi permasalan yang 

akan dibahas adalah. 

 

1.4. Tujuan dan manfaat 

 Tujuan penulisan dari skripsi ini adalah memberikan gambaran tentang 

konsep dasar Over/Under Voltage sehingga bermanfaat dalam bidang industri, 

dan sebagai media pembelajaran.  

 Manfaatnya yaitu sebagai sarana belajar untuk mengintegrasikan 

pengetahuan dan keterampilan dengan memonitoring generator under Voltage 

terhadap perubahan beban , juga sebagai sumber informasi dan referensi dalam 

pengembangan dan terciptanya ide dan inovasi dalam pembuatan skripsi. 

1.5.      Metode Penyelesaian Masalah 

Adapun metode penyelesaian masalah tersebut sebagai berikut: 

1. Merancang alat sistem monitoring generator under/over foltage terhadap 

perubahan beban 

2. Pembuatan alat berdasarkan perancangan. 

3. Pengujian alat Over Under voltage dalam keadaan masuknya beban 

4. Pengambilan data dari hasil pengujian dan Kesimpulan. 
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1.6 Sistimatika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan dan manfaat, dan metode penyelesaian masalah. 

 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisikan tentang teori dasar yang menjelaskan tentang                     

komponen-komponen yang digunakan serta teori dasar dalam 

pembuatan alat ini. 

 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang analisa perancangan alat, dan impleme

ntasi sistem. 

 

BAB IV : HASIL DAN ANALISA 

Pada bab ini membahas tentang mengolah data yang didapatkan pada 

saat pengambilan data 

 

BAB IV : PENUTUP 

     Pada bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran dari penelitian. 
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