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Abstrak
Pemakaian peralatan elektronik pada pelanggan rumah tangga semakin bervariasi. Terdapat beban nonlinear yang dapat
mengakibatkan turunnya kualitas daya. Beban non linear dapat menyebabkan gelombang keluaran arus dan tegangan
memiliki karakeristik yang berbeda dengan gelombang arus dan tegangan masukannya pada setiap siklusnya. Hal ini yang
disebut distorsi harmonik. Distorsi harmonik memiliki efek negatif terhadap kinerja peralatan listrik. Salah satunya
contohnya adalah kesalahan ukur dar i alat KWH meter. Dengan melakukan pengukuran pada beban rumah tangga
penghasil harmonik, maka dapat diketahui karakteristik arus dan THD (Total Harmonic Distortion) pada setiap beban yang
berbeda-beda. Berdasarkan data-data hasil pengukuran, dilakukan ana lisis untuk kemudian dirancang filter yang tepat
untuk mereduksi harmonik arus. Selanjutnya, hasil dari perancangan filter disimulasi pada program ETAP Power Station
5.0.3.

Kata Kunci: Distorsi harmonik, THD, Filter, beban rumah tangga

Abstract
The usage of electronic devices by household customer becomes more varied. There are nonlinear loads that can reduce
power quality. Nonlinear loads can cause the current and voltage output wave to have different characteristics with the
respective current and voltage input wave on its each cycle. This is called harmonic distortion. Harmonic distortion has
some negatif effect to electric devices. The one of examples is measurment error from KWH meters. By measuring
household loads that produce harmonic, current and T HD (Total Harmonic Distortion) characteristics can be recognized on
every different load. Based on the result data of measurement, analysis is made for further accurate filter design in order to
reduce harmonic current. Furthermore, result of Filter design  is simulated by using ETAP Power S tation 5.0.3 simulation
program.
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1. Pendahuluan
Kemajuan teknologi akhir-akhir ini telah memberikan

banyak pengaruh terhadap beberapa bidang, salah satunya
dalam bidang ketenagalistrikan. Pada suatu sistem tenaga
listrik, bentuk gelombang tegangan dan arus yang umum
digunakan adalah sinusoidal. Alat -alat listrik umumnya
dirancang bekerja pada tegangan dan arus dalam bentuk
gelombang sinusoidal.

Seiring dengan bertambahnya beban-beban yang
menghasilkan harmonik pada sistem tenaga listrik, bentuk
gelombang arus dan tegangan yang sinusoidal ini semakin
sulit untuk diwujudkan. Beban-beban penghasil harmonik
ini menghasilkan arus dan tegangan dengan bentuk
gelombang yang terdistorsi. Distorsi gelombang frekuensi
ini dikenal dengan istilah distorsi harmonik.
Distorsi harmonik terutama harmonik arus merupakan
salah satu permasalahan kulaitas daya listrik yang cukup
memiliki pengaruh besar terhadap kinerja sistem tenaga
listrik. Permasalahan ini selain dapat merusak dan
memperpendek umur peralatan juga menyebabkan
terjadinya pemborosan energi akibat komponen energi

seperti daya, faktor daya, tegangan dan arus yang
menyimpang dari kondisi idealnya. Selain itu, distorsi
harmonik dapat berpengaruh juga terhadap perhitungan alat
ukur KWH Meter yang menyebabkan kerugian pada sisi
konsumen listrik.

2. Harmonik
Harmonik merupakan suatu fenomena yang timbul

akibat terdistorsinya gelombang sinusoidal secara periodik,
yang disebabkan oleh pengoperasian beban listrik yang
bersifat nonlinier.

Pada dasarnya, gelombang yang mengandung
harmonik, dapat dianggap sebagai penjumlahan beberapa
gelombang sinusoidal dengan frekuensi -frekuensi yang
merupakan kelipatan bilangan bulat dari frekue nsi dasarnya.
Frekuensi kelipatan dari frekuensi dasar ini disebut dengan
frekuensi harmonik. Bilangan bulat pengali frekuensi dasar
tersebut disebut dengan angka urutan harmonik.

Sebagai contoh jika frekuensi dasar suatu sistem
tenaga adalah 50 Hz, maka urutan harmonik keduanya
adalah gelombang dengan frekuensi sebesar 100 Hz (2x50
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Hz), harmonik ketiga adalah gelombang dengan frekuensi
sebesar 150 Hz (3x50 Hz), dan seterusnya. Gelombang
harmonik ini akan berkombinasi dengan gelombang murni
atau aslinya, sehingga terbentuk gelombang cacat yang
merupakan penjumlahan antara gelombang murni (dasar)
dengan gelombang harmoniknya. Sebagai contoh pada
Gambar 1 adalah galombang dasar dan gelombang
harmonik ke 3.

Gambar 1. Bentuk gelombang tegangan dasar dan
harmonik ke-3[2]

Bila kedua gelombang tersebut dijumlahkan, maka
bentuk gelombang yang dihasilkan adalah seperti Gambar
2, bentuk distorsi gelombang akan lebih kompleks lagi bila
semua gelombang harmonik yang terjadi dijumlahkan
dengan gelombang frekuensi das ar. Besar amplitudo
harmonik biasanya hanya beberapa persen dari amplitudo
gelombang dasar.

Gambar 2. Bentuk gelombang tegangan yang terdistorsi
harmonik[2]
3. IHD

Distorsi Harmonik Individu (IHD) merupakan
rasio tegangan atau arus antara nilai RMS harm onik
dengan nilai RMS dasar ( fundamental).
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Dimana: IHDh = IHD orde harmonik ke-h (h=2, 3, 4, 5,....)
Mh     =  Nilai RMS arus atau tegangan harmonik
ke-h

M1 = Nilai RMS arus atau tegangan dasar
(fundamental)

4. THD
Total Distorsi Harmonik  (THD) merupakan rasio nilai

rms dari komponen harmonisa dengan nilai RMS dari
komponen dasar yang biasanya dinyatakan dalam persen
(%)[4].

Nilai THD dijadikan batasan tegangan atau arus
harmonik yang masih dapat ditoleransi dalam suat u sistem
tenaga listrik. Dengan parameter ini, dapat diketahui
apakah distorsi yang terjadi berada pada tingkat yang dapat
diterima atau pada tingkat yang merugikan. Nilai ini dapat
dihitung untuk tegangan maupun arus [1]:
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dengan :
THD = Total Harmonik Distortion
Mh =   Nilai RMS dari arus atau tegangan dari komponen
harmonik ke-h
M1 =   Nilai RMS dari arus atau tegangan dari frekuensi
dasar.

5. Single Tuned Filter
Rangkaian single tuned filter dan kurva impedansi

terhadap frekuensi terlihat pada gambar berikut :
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Gambar 3 : (a) Rangkaian Single Tuned Filter

(b) Kurva impedansi terhadap frekuensi
Impedansi single tuned filter diberikan oleh persamaan  :
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Sedangkan magnitude impedansi single tuned filter adalah  :
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Resonansi terjadi pada saat nilai reaktansi sama
dengan kapasitansi. Filter disetel pada frekuensi f r, yang
menghasilkan resonansi seri. Frekuensi ini diberikan oleh
persamaan  :

[z]

fr n
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Pada frekuensi f r, single tuned filter memiliki
impedansi minimum, sebesar nilai resistansi R dari
induktor. Oleh karena itu, filter ini menyerap semua arus
harmonik yang dekat dengan frekuensi f r yang diinjeksikan,
dengan distorsi tegangan harmonik yang rendah pada
frekuensi ini.

Pada prinsipnya, sebuah single tuned filter dipasang
untuk setiap harmonik yang akan dihilangkan. Filter-filter
ini dihubungkan pada busbar dimana pengurangan
tegangan harmonik ditentukan. Bersama -sama, filter-filter
ini membentuk filter bank.

6. Objek Pengambilan data
Beban yang digunakan dalam studi kasus ini adalah

beban rumah tangga penghasil harmonik. Beban yang
digunakan umumnya banyak terdapat pada rumah tangga.

Adapun skenario jenis beban pada studi kasus ini
terdiri dari Kulkas, TV, PC (Packet Computer), AC (Air
Conditioner), lampu fluorescent terdiri dari 8 watt
berjumlah empat buah, 14 watt berjumlah empat buah dan
18 watt berjumlah empat buah, dan kulkas . Berikut ini
adalah tabel karakteristik dari beban:

Tabel 1.  karakteristik beban pengukuran

Pengambilan data dilakukan dengan cara pengukuran
pada setiap beban-beban rumah tangga penghasil harmonik
(gambar 3). Dalam kasus ini, jenis beban rumah tangganya
adalah TV, lampu flourescent (8, 14, dan 18 watt) masing -
masing empat buah untuk set iap jenisnya, kulkas, dan
televisi.

Gambar 3. Lokasi penempatan alat ukur

Data diperoleh dengan melakukan pengukuran dengan
menggunakan alat ukur Power Analyzer bermerk Hioki
tipe 3169-20. Alat ini dapat mengukur komponen listrik
seperti tegangan (V) per phasa maupun phase to phase,
arus (I)  per line, daya kompleks (S), daya nyata (P),  dan
daya reaktif (Q), faktor daya (PF), serta dapat pula
mengukur nilai THD untuk tegangan maupun arus.

Hasil pengukuran dapat dilihat melalui program
komputer yang dimiliki alat ini. Berikut adalah gambar alat
yang digunakan dalam pengukuran:

Gambar 4. Hioki power analyzer 3169-20

7. Perancangan Single Tuned Filter
Jenis perancangan filter yang  akan digunakan adalah

filter pasif yaitu single-tuned filter. Filter ini selain dapat
mereduksi harmonik, dapat juga memperbaiki faktor daya
karena terdapat kapasitor. Seperti yang telah dijelaskan
sebelumnya, single tuned filter merupakan filter yang
terdiri dari komponen reaktor dan kapasitor yang disusun
secara seri. Filter ini di pasang secara paralel pada beban.

 Parameter-parameter yang terdapat pada filte r yang
digunakan pada simulasi program ETAP Power Station
5.0.3 meliputi:
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a. Nilai daya reaktif yang digunakan untuk perbaikan faktor
daya
b. Nilai reaktasi kapasitif  untuk kompensasi daya reaktif
c. Reaktansi induktif atau reaktor filter
d. Nilai faktor quality (Q factor), pada jurnal  ini
menggunakan nilai 80.

Secara umum, keempat parameter di atas dapat
ditentukan dengan 3 langkah kerja:

1. Identifikasi orde harmonik;
2. Menentukan QVAR; dan
3. Menentukan nilai reaktansi kapasitor dan induktor.

Untuk merancang suatu filter, terlebih dahulu diperlukan
proses identifikasi terhadap orde harmonik yang akan
dilakukan eliminasi. Data harmonik tegangan terbesar
digunakan untuk menentukan harmonik dari orde berapa
yang akan difilter dari sistem. Kriteria  yang didasarkan
pada  tegangan  harmonik  lebih  tepat  untuk  desain  filter.
Hal  ini disebabkan  karena  lebih  mudah  menjamin
berada  dalam  batas  tegangan  yang layak  daripada
membatasi  tingkat  arus  akibat  adanya  perubahan
impedansi jaringan  AC [1].

Setelah melakukan proses identifikasi terhadap
orde yang akan dilakukan eliminasi, langkah selanjutnya
adalah menentukan nilai faktor daya (PF). Nilai faktor daya
dapat ditentukan dengan menggunakan persamaan sebagai
berikut:

S

P
PF 

Dari persamaan di atas diperoleh nilai faktor daya pada
saat kondisi daya (S) maksimum adalah sebesar 0.96.
Pendekatan pada kondisi maksimum diambil untuk
mengantisipasi besarnya daya reaktif yang dibutuhkan
dalam sistem.

Bila filter didesain untuk memperbaiki fak tor daya
sampai 0.98, daya reaktif yang dibutuhkan dapat dihitung
dengan menggunakan persamaan berikut :
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Dibutuhkan nilai daya reaktif (Qvar) tiga phasa sebesar
391.5 VAR atau untuk daya rektif satu phasa bernilai 130.5
VAR.

Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai
impedansi kapasitor dengan menggunkan persamaan
berikut:

rated

rated
C M

kV
X

var

2



Nilai rating tegangan yang digunakan sebesar 0.22 KV
dan rating VAR sebesar 130.5 VAR, diperoleh nilai
impesansi kapasitor sebesar 370.88 Ω. Sedangkan untuk
nilai kapasistansi kapasitor diperoleh dengan menggunakan
persamaan berikut:

CfX
C
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Dengan : f = frekuensi fundamental 50 Hz
 Dari persamaan di atas didapatkan nilai kapasistansi
sebesar 8.6 μF.

Setelah itu, langkah selanjutnya adalah menentukan
nilai reaktor filter dengan menggunakan persamaan berikut:

2n

X
X C

L 

Dengan : n = orde harmonik tegangan yang
difilter (disetel sedikit dibawah ordenya)

Pada proses identifikasi sebelumnya telah ditentukan
nilai orde harmonik yang akan difilter yaitu orde 3 dan
penyetelan diturunkan sedikit dibawahnya menjadi 2.8. Hal
ini  perlu  dilakukan  sebagai  toleransi  komponen  filter
untuk mencegah resonansi yang terjadi dalam sistem pada
frekuensi yang mengganggu [1]. Da ri persamaan di atas
diperoleh nilai reaktor filter sebesar 47.3 Ω. Sedangkan
nilai induktansi induktor diperoleh dengan menggunakan
persamaan sebagai berikut:

f
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L L
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Dengan : f = frekuensi fundamental 50 Hz
Dari persamaan di atas didapat nilai induktansi induktor
sebesar 150.6 mH.

Tabel 2. Spesifikasi filter hasil rancangan

Spesifikasi Nilai

L 150.6 mH

XL 47.3 Ω
C 8.6 μF
XC 370.88 Ω

QVAR 130.5 VAR
Rating tegangan 0.22 KV

Q factor 80

8. Nilai THDi hasil Simulasi
Fungsi utama dari penggunaan Single Tunned Filter

adalah mengurangi arus harmonik yang mengalir pada
sistem. Arus harmonik pada sistem akan dilewatkan pada
filter untuk kemudian ditanahkan ( grounding). Pemasangan
filter dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu pemasangan
untuk beban total dan pemasangan per beban

8.1 Pemasangan filter untuk seluruh beban (beban total)
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Gambar 5. Lokasi pemasangan single tuned filter untuk
beban total

Tabel 3. Nilai THD arus pada beban total

THDi (%)
Beban

Sebelum Filter Setelah Filter

Beban Total 16.30 16.35

(a)

(b)
Gambar 6. (a) gelombang arus beban total sebelum filter

terpasang
(b) gelombang arus beban total setelah filter terpasang

8.2 pemasangan filter untuk setiap beban

Gambar 7. Lokasi pemasangan single tuned filter  untuk
setiap beban (contoh untuk beban TL 18)

Tabel 4. Nilai THD arus pada tiap beban

THDi (%)
Beban

Sebelum Filter Setelah Filter

TL 8 W 62.61 11.90

TL 14 W 66.04 20.53

TL 18 W 65.9 36.04

AC 12.79 13.00

TV 77.31 32.01

PC 67.68 48.04

Kulkas 4.5 10.07

8.2.1 Beban TL 8

(a)
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(b)
Gambar 8. (a) gelombang arus beban TL 8 sebelum filter

terpasang
(b) gelombang arus beban TL 8 setelah filter terpasang

8.2.2 Beban TL 14

(a)

(b)
Gambar 9. (a) gelombang arus beban TL 14 sebelum filter

terpasang
(b) gelombang arus beban TL 14 setelah filter terpasang

8.2.3 Beban TL 18

(a)

(b)
Gambar 10. (a) gelombang arus beban TL 18 sebelum filter

terpasang
(b) gelombang arus beban TL 18 setelah filter terpasang

8.2.4 Beban AC

(a)
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(b)
Gambar 11. (a) gelombang arus beban AC sebelum filter

terpasang
(b) gelombang arus beban AC setelah filter terpasang

8.2.5 Beban PC

(a)

(b)
Gambar 12. (a) gelombang arus beban PC sebelum filter

terpasang
(b) gelombang arus beban PC setelah filter terpasang

8.2.6 Beban TV

(a)

(b)
Gambar 13. (a) gelombang arus beban TV sebelum filter

terpasang
(b) gelombang arus beban TV setelah filter terpasang

8.2.7 Beban Kulkas

(a)
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(b)
Gambar 14. (a) gelombang arus beban kulkas sebelum

filter terpasang
(b) gelombang arus beban kulkas setelah filter terpasang

9. KESIMPULAN
1. Pemasangan filter pada setiap beban lebih efektif

mereduksi harmonik arus apabila dibandingkan
dengan pemasangan filter untuk beban total.

2. pemasangan filter pada peralatan listrik rumah tangga
mempengaruhi nilai arus RMS, terjadi kenaikan nilai
arus RMS pada beban TL 8 sebesar 0.59 A, TL 14
sebesar 0.53 A, TL 18 sebesar 0.2 A, beban TV
sebesar 0.4 A, beban PC sebesar 0.27 A, dan terjadi
penurunan nilai arus untuk beban AC sebesar 0.1,
beban kulkas sebesar 0.23 dan untuk beban total
sebesar 0.08 A.

3. Pada pemasangan filter untuk beban total, terjadi
kenaikan nilai THDi sebesar 0.05 % dan terjadi
penurunan arus fundamental.

4. Pada pemasangan filter untuk setiap beban, sebagian
besar beban mengalami penurunan THDi, beban T L 8
sebesar 50.71 %, beban TL 14 sebesar 45.51 %, beban
TL 14 sebesar 29.86 %, beban TV sebesar 45.3 %, dan
beban PC sebesar 19.64 %. Sedangkan beban yang
mengalami kenaikan THDi, beban AC sebesar 0.21 %
dan beban kulkas sebesar 5.57 %.
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