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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1 Generator 

  Generator ialah mesin pembangkit tenaga listrik, pembangkitan diperoleh 

dengan menerima tenaga mekanis dan diubahnya menjadi tenaga listrik, tenaga 

mekanis untuk generator misalnya untuk pemakaian di bengkel atau sekolah, 

umumnya digunakan mesin disel, disel dan generator ini biasanya dipasang menjadi 

satu unit. Unit ini biasa disebut dengan generator set. Generator set pada umumnya 

menghasilkan listrik arus bolak balik satu atau tiga phasa. Dulu umumnya generator 

dengan mesin penggeraknya dihubungkan tidak langsung tetapi menggunakan 

sabuk atau ban perantara.1 

  Generator arus bolak balik, yang kadang-kadang disebut generator singkron 

atau altenator, memberikan hubungan penting dalam proses yang lama dari 

perubahan energi dalam bentuk batu bara, minyak, gas, atau uranium kedalam 

bentuk yang bermanfaat untuk digunakan dalam industri dan rumah tangga. 

Generator besar yang digunakan untuk mencatu jala-jala daya listrik nasional 

modern digerakkan oleh turbin uap atau kincir air. Generator yang digunakan untuk 

mencatu sistem daya terpisah, atau sistem yang lebih kecil atau untuk 

memperlengkapi daya beban puncak tambahan tehadap jala-jala listrik yang lebih 

besar kerap kali digerakkan oleh mesin disel atau turbin bakar.2 

 

Gambar 2.1 Diesel Generator 

http://www.solutiononetech.org 

                                                           
1 Sumber : Daryanto,2006. Pengetahuan Teknik Listrik. PT.Bumi Askara:Jakarta. Hal : 90 

2 Sumber : Eugene C.Lister, 1993. Mesin dan Rangkaian Listrik. Erlangga:Jakarta. Hal : 197 
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2.2 Generator Singkron  

Tegangan output dari generator singkron adalah tegangan bolak balik, karena 

itu generator singkron disebut juga generator AC. Perbedaan prinsip antara 

generator DC dengan generator AC adalah untuk generator DC, kumparan jangkar 

ada pada bagian rotor dan terletak diantara kutub-kutub magnit yang tetap di 

tempat, diputar oleh tenaga mekanik. Pada generator singkron, konstruksinya 

sebaliknya, yaitu kumparan jangkar disebut juga kumparan stator karena berada 

pada tempat yang tetap, sedangkan kumparan rotor bersama-sama dengan kutub 

magnit diputar oleh tenaga mekanik. 

Jika kumparan rotor yang berfungsi sebagai pembangkit kumparan medan 

magnit yang terletak diantara kutub magnit utara dan selatan diputar oleh tenaga air 

atau tenaga lainnya, maka pada kumparan motor akan timbul medan magnit atau 

fluks yang bersifat bolak-balik atau fluks putar. Fluks putar ini akan memotong-

motong kumparan stator, sehingga pada ujung-ujung kumparan stator timbul gaya 

gerak listrik karena pengaruh dari fluks putar tersebut. 

Generator singkron yang banyak dijumpai di masyarakat adalah generator tiga 

phase, dalam hal ini jumlah kumparan stator ada tiga kelompok atau tiga phase. 

Gambar konstuksi generator dapat dilihat pada gambar 2.2 : 

 

 

Gambar 2.2 Konstruksi Generator Singkron 

Sumber: Buku Dasar Teknik Tenaga Listrik 

 

Adapun besar ggl induksi kumparan stator atau ggl induksi armature per phasa 

adalah: 
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Ea/ph = 4,44.f.M.ϕ.kd           (2.1) 

Keterangan : 

Ea = Gaya gerak listrik armature per phase (volt) 

f = Frekuensi output generator (Hz) 

M = Jumlah kumparan per phase 

 = Z/2 

Z  = Jumlah konduktor seluruh slot per phase 

Kd = Faktor distribusi. Hal ini diperlukan karena kumparan armature atau  

                 alternator tidak terletak di dalam satu slot melainkan terdistribusi dalam  

                 beberapa slot per phase. 

Φ = Fluks magnit per kutub per phase 

 

Sehingga persamaan 2.1 dapat juga ditulis : 3 

 

Ea/ph = 4,44.f.
𝑍

2
.ϕ.kd           (2.2)       

 

2.2.1 Konstruksi Generator 

         Kontruksi mesin sinkron baik untuk generator maupun untuk motor terdiri 

dari : 

1. Stator adalah bagian yang diam dan berbentuk silinder. 

2. Rotor adalah bagian yang berputar juga berbentuk silinder. 

3. Celah udara adalah ruangan antara stator dan rotor. 

Konstruksi mesin sinkron ini seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.3 

 

 

 

                                                           
3 Sumber : Drs. Yon Rijono, 1993. Dasar Teknik Tenaga Listrik. Andi:Yogyakarta. Hal : 209-211 



9 
  

 

                  Politeknik Negeri sriwijaya  

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Kontruksi Mesin Sinkron (Juhari, Dipl.Eng, S.Pd. 2013) 

1. Konstruksi Stator 

Konstruksi stator seperti yang diperlihatkan pada gambar 2.4, terdiri dari : 

1. Kerangka terbuat dari besi tuang untuk menyangga inti jangkar. 

2. Inti jangkar terbuat dari besi lunak (baja silikon). 

3. Alur (slot) untuk meletakan belitan (kumparan). 

4. Belitan jangkar terbuat dari tembaga yang diletakan pada alur (slot). 

  pengerak mula sudah tertentu pula.  

 

Gambar 2.4 Kerangka dan Inti Stator Mesin Sinkron 

(Juhari, Dipl.Eng, S.Pd. 2013) 

2. Konstruksi Rotor 

Kontruksi rotor terdiri dari dua jenis : 

a. Jenis kutub menonjol (salient pole) untuk generator kecepatan rendah 

dan menengah. Kutub menonjol terdiri dati inti kutub dan sepatu kutub. 

Belitan medan dililitkan pada badan kutub, pada sepatu kutub juga 

dipasang belitan peredam (damper winding). Belitan kutub terbuat dari 
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tembaga, sedangkan badan kutub dan sepatu kutub terbuat dari besi 

lunak. 

b. Jenis kutub silinder untuk generator dengan kecepatan tinggi terdiri dari 

alur-alur sebagai tempat kumparan medan. Alur-alur tersebut terbagi 

atas pasangan-pasangan kutub. Kedua macam kutub tersebut seperti 

yang diperlihatkan pada gambar 2.5 dan gambar 2.6 berikut : 

 

Gambar 2.5 Rotor jenis kutub menonjol (salient) 

(Juhari, Dipl.Eng, S.Pd. 2013) 

 

Gambar 2.6 Rotor jenis kutub silinder (a) dan silent (b) 

(Juhari, Dipl.Eng, S.Pd. 2013) 
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Lilitan jangkar atau stator bisa salah satu dari sekian banyak tipe. Tipe yang 

banyak digunakan adala lilitan rangkaian terbuka yang dibentuk dari kumparan 

yang terisolasi terpisah mirip dengan lilitan sengkelit generator DC. Sebenarnya 

lilitan yang demikian tersusun dari tiga lilitan terpisah satu dengan yang lain 120 

derajat. Ketiga lilitan bisa hubungan Y ataupun Delta. Hubungan Y adalah yang 

paling umum karena dengan sendirinya memberikan tegangan tinggi dan kawat 

netral dapat dikeluarkan bersama tiga saluran membentuk sistem 4 kawat 3 fase. 4 

 

 

Gambar 2.7 (a) Tampak yang dibentangkan dari lilitan stator tiga fasa sederhana, 

hubungan Y. (b) cara menghubungkan terminal untuk hubungan delta. 

Sumber : Buku Mesin dan Rangkaian Listrik 

 

2.2.2 Prinsip Kerja Generator 

         Prinsip kerja generator sinkron berdasarkan induksi elektromegnetik. Setelah 

rotor diputarkan oleh penggerak mula (prime over) dengan demikian kutub-kutub 

yang ada pada rotor akan berputar. Jika kumparan kutub disuplai oleh tegangan 

                                                           
4 Sumber : Eugene C.Lister, 1993. Mesin dan Rangkaian Listrik. Erlangga:Jakarta. Hal : 198-199 
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searah maka pada permukaan kutub akan timbul medan magnit (garis-garis gaya 

magnit) yang berputar kecepatannya sama dengan putaran kutub.  

 Berdasarkan Hukum Faraday apabila lilitan penghantar atau konduktor 

diputar memotong garis-garis gaya magnit yang diam atau lilitan yang diam 

dipotong oleh garis-garis gaya magnit yang berputar maka pada penghantar 

tersebut timbul EMF (Electro Motive Force) atau GGL (Gaya Gerak Listrik) atau 

tegangan induksi.  

Ggl yang dibangkitkan pada penghantar jangkar adalah tegangan bolak-

balik, perhatikan gambar 2.8. Arus yang mengalir pada penghantar jangkar karena 

beban tersebut akan membangkitkan medan yang berlawanan atau mengurangi 

medan utama sehingga tegangan terminal turun, hal ini disebut reaksi jangkar.  

 

Gambar 2.8 Ggl yang dibangkitkan 

 Dalam menentukan arah arus dan tegangan (Ggl atau EMF) yang timbul 

pada penghantar pada setiap detik berlaku Hukum tangan kanan Fleming 

perhatikan gambar 2.9 berikut : 
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Gambar 2.9 Hukum tangan kanan Flemming 

Dimana : 

1. Jempol menyatakan arah gerak F atau perputaran penghantar. 

2. Jari telunjuk menyatakan arah medan magnit dari kutub utara ke   

            kutub selatan. 

3. Jari tengah menyatakan arah arus dan tegangan. 

Ketiga arah tersebut saling tegak lurus seperti yang diperlihatkan pada 

gambar diatas. Garis-garis gaya magnit yang berputar tersebut akan memotong 

kumparan jangkar yang ada pada stator sehingga pada kumparan jangkar 

tersebut timbul ggl (gaya gerak listrik) atau emf (electro motive force) atau 

tegangan induksi. Frekuensi tegangan induksi tersebut akan mengikuti 

persamaan sebagai berikut :  

𝑓 =
𝑛.𝑝

120
 (𝐻𝑧).................................................................................................(2.1) 

Dimana : p = banyaknya kutub. 

            n = kecepatan putar (rpm). 

Oleh karenanya frekuensi dari tegangan induksi tersebut di Indonesia 

sudah tertentu ialah 50 (Hz) dan jumlah kutub selalu genap maka putaran rotor, 

putaran kutub, putaran pengerak mula sudah tertentu pula.5  

                                                           
5 Juhari, Dipl.Eng, S.Pd. 2013. Generator. Jakarta. Hal : 10-13 dan 18-19 
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2.2.3 Generator Singkron Keadaan Jalan Tanpa Beban 

Pada generator singkron keadaan jalan tanpa beban mengandung arti 

bahwa arus armature (Ia) = 0. Dengan demikian besar tegangan terminal adalah: 

Vt = Ea = E0              (2.4) 

Oleh karena besar ggl armature adalah merupakan fungsi dari fluks magnit 

(persamaan 2.1) maka ggl armature dapat juga ditulis : 

Ea = f (ϕ)            (2.5) 

Dari persamaan (2.5), jika arus penguat medan diatur besarnya maka dikuti 

kenaikan fluks dan akhirnya juga pada ggl armature. Pengaturan arus penguat 

medan pada keadaan tertentu besarnya akan didapatkan besar ggl armature tanpa 

beban dalam keadaan saturasi. Secara grafik hubungan antara arus penguat medan 

(If) dan Ea terlukis pada gambar 2.10 b. 

 

Gambar 2.10 Generator singkron tanpa beban 

                 Sumber: Buku Dasar Teknik Tenaga Listrik 

Keterangan : 

If = Arus kumparan medan/arus penguat 

Rf = Hambatan kumparan medan 

Ra = Hambatan armature 

XL = Reaktansi bocor (reaktansi armature) 

Vt = Tegangan output 

Ea = Gaya gerak listrik armature 

 

2.2.4 Generator Singkron Berbeban 

Dengan adanya beban yang terpasang pada output generator singkron, 

maka segera mengalir arus armature (Ia); dengan adanya arus armature ini, pada 

kumparan armature atau kumparan jangkar timbul fluks putar jangkar. Fluks 

putar jangkat ini bersifat mengurangi atau menambah fluks putar yang 
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dihasilkan oleh kumparan rotor. Hal ini tergantung pada factor daya beban. 

Untuk lebih jelasnya perhatikan gambar 2.11 

 

Gambar 2.11 Pengaruh factor daya beban terhdap fluks rotor 

             Sumber : Buku Dasar Teknik Tenaga Listrik 

Untuk beda fase 0 sampai 90o, arus armature mendahului terhadap tegangan 

beban dan disebut faktor daya beban menengah mendahului, sedangkan untuk 

beda fasa 0 sampai 90o, arus armature tertinggal terhadap tegangan beban dan 

disebut factor daya beban menengah tertinggal. 

Pada factor daya beban menengah mendahului, fluks armature yang timbul 

fasenya agak bergeser ke kanan terhadap fluks putar rotor. Sehingga pada 

kejadian ini terjadi proses dimagetisasi sebagai dan bentuk sinyal GGL armature 

yang dihasilkan ada cacat armature. 

Dengan adanya fluks putar armature akibat timbulnya arus armature, maka 

pada kumparan timbul reaktansi pemagnit Xm, reaktansi pemagnit bersama-

sama dengan reaktansi bocor dikenal dengan nama reaktansi singkron X s dan 

secara matematis ditulis : 

Xs = XL + Xm              (2.6) 

Dengan demikian, bagan rangkaia listrik dari generator singkron bebeban 

adalah:  
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Gambar 2.12 Rangkaian listrik generator terbebani 

          sumber : Buku Dasar Teknik Tenaga Listrik 

 

Gambar 2.13 Rangkaian generator berbeban 

          Sumber : Buku Dasar Teknik Tenaga Listrik 

Pada generator singkron berbeban, maka pada kumparan armature timbul 

Ia dan Xm akibatnya timbul penurunan GGL armature tanpa beban. E0 menjadi 

Ea = E0-j Ia Xm dan tegangan terminalnya menjadi (Vt)bp. GGL armature tanpa 

beban (E0) besarnya adalah : 6 

E0/ph = Vt + Ia (Ra+jXs)           (2.7) 

atau : 

E0/ph = Vt + Ia + Zs            (2.8) 

 

2.2.5 Eksitasi Tegangan 

Setelah generator AC mencapai kepesatan yang sebenarnya oleh penggerak 

mulanya, medan dieksitasi dari catu DC. Ketika kutub lewat dibawah konduktor 

jangkar yang berada pada stator, fluks medan yang memotong konduktor 

menginduksikan ggl kepadanya. Ini adalah ggl bolak-balik, karena kutub dengan 

polaritas yang berubah-ubah terus-menerus melewati konduktor tersebut. Karena 

                                                           
6 Sumber : Drs. Yon Rijono, 1993. Dasar Teknik Tenaga Listrik. Andi:Yogyakarta. Hal :211-213 
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tidak menggunakan komutator, ggl bolak-balik yang dibangkitkan keluar pada 

terminal lilitan stator.  

Besarnya ggl yang dibangkitkan bergantung pada laju pemotongan garis gaya 

atau dalam hal generator, besarnya ggl bergantung pada kuat medan dan kepesatan 

rotor. Karena generator kebanyakan bekerja pada kepesatan konstan, maka 

besarnya ggl yang dibangkitkan menjadi bergantung pada eksitasi medan. Ini 

berarti bahwa besarnya ggl yang dibangkitkan dapat dikendalikan dengan mengatur 

besarnya eksitasi medan yang diberikan pada generator. Eksitasi medan dapat 

langsung dikendalikan dengan mengubah besarnya tegangan eksitasi yang 

dikenakan pada medan generator.  

Frekuensi ggl yang dibangkitkan bergantung pada jumlah kutub medan dan 

kepesatan generator. Pada kumparan tertentu, akan dibangkitkan tegangan satu 

siklus lengkap bila sepasang kutub rotor (kutub utara dan selatan) digerakkan 

melewati kumparan. Maka jumlah siklus yang dibangkitkan dalam satu putaran 

rotor sama dengan jumlah pasangan kutub rotor p/2, dimana p adalah jumlah total 

kutub. Jika n adalah kepesatan rotor dalam putaran per menit, maka n/60 adalah 

putaran per sekon. Frekuensi dalam hertz atau satu siklus per sekon, maka :     

𝑓 =
𝑝

2
 𝑥

𝑛

60
=

𝑝𝑛

120
                                                                                          (2.9) 

Keterangan: 

P = Jumlah Kutub 

f  = Frekuensi 

 

2.2.6 Pengaturan Generator 

       Jika beban yang ditambahkan pada generator AC yang sedang bekerja pada 

kepesatan konstan dan dengan eksitasi medan konstan, tegangan terminal akan 

berubah. Besarnya perubahan akan bergantung pada rancangan mesin dan pada 

faktor daya beban. Pengaruh dari faktor daya yang berbeda dan perubahan tegangan 

terminal dengan perubahan beban pada generator AC ditunjukkan pada gambar 

2.14 
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Gambar 2.14 Kurva pengaturan generator AC pada faktor daya yang berbeda 

Sumber : buku mesin dan rangkaian listrik 

Pengaturan generator AC didefinisikan sebagai persentase kenaikan tegangan 

terminal ketika beban dikurangi dari arus beban penuh ternilai sampai nol, dimana 

kepesatan dan eksitasi medan dijaga konstan, atau persen pengaturan (pada faktor 

daya tertentu). 

% 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎𝑛 𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 =
𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑛𝑝𝑎 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛−𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑢ℎ

𝑇𝑒𝑔𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝐵𝑒𝑏𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑛𝑢ℎ
 𝑥 100  

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengaturan generator adalah sebagai 

berikut: 7 

 

1.   Penurunan tegangan IR pada lilitan jangkar 

2. Penurunan tegangan IX L  

3. Reaksi jangkar (pengaruh magnetisasi dari arus jangkar).  

 

2.2.7 Efisiensi 

   Dalam mengkonversikan energi mekanis menjadi energi listrik, generator 

mengalami kehilangan daya (losses). Hal ini dijelaskan pada diagram aliran daya 

berikut : 

Untuk menghitung efisiensi dari generator singkron perhatikan gambar 2.15 

                                                           
7 Sumber : Eugene C.Lister, 1993. Mesin dan Rangkaian Listrik. Erlangga:Jakarta. Hal : 201-202 
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Gambar 2.15 Hubungan daya input dan daya output 

Sumber : Buku Dasar Teknik Tenaga Listrik 

 

Rumus :  

ɳ % =
𝑃(𝑜𝑢𝑡)

𝑃(𝑖𝑛)
 𝑥 100%                                                                               (2.11) 

Keterangan : 

            Pout  = daya keluaran 

            Pin   = daya masukan 

2.2.8 Derajat Listrik 

Bila generator mempunyai 4 kutub (gambar 2.16), setiap kali putaran mesin 

tegangan induksi yang ditimbulkan sudah menyelesaikan dua putaran penuh 

(gambar 2.17). Dengan demikian pada generator 4 kutub, 360° perputaran mekanik 

sama dengan 720° perputaran listrik. 

 

 

Gambar 2.16 Generator AC mempunyai 4 kutub magnit 

Sumber : buku dasar teknik tenaga listrik 
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Gambar 2.17 Hubungan kutub magnit dan putaran mesin 

Sumber : Buku Dasar Teknik Tenaga Listrik 

 

Secara matematis, hubungan antara derajat mekanik dengan derajat listrik 

ditulis: 

𝑃

2
𝜃𝑚 =  𝜃𝑒                                                                                                              (2.12) 

Keterangan :   

P    = Jumlah kutub 

θm = Derajat mekanik (putaran mesin per menit) 

θe  = Derajat Listrik (putaran GGL per menit) 

Dari persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa setiap satu siklus tegangan 

listrik yang dihasilkan, mesin telah menyelesaikan P/2 kali putaran mekanik. 

Dengan demikian besar frekuensi GGL induksi dapat dicari: 

𝑓 =
𝜃𝑒

60
 (𝐻𝑧)           (2.13) 

Atau : 

𝑓 =
𝑃

2
 
𝜃𝑚

60
= (𝐻𝑧)                   (2.14) 

Atau : 

𝑓 =
𝑃

2
 

𝑁

60
= (𝐻𝑧)          (2.15) 

Keterangan :  

                N : Putaran mesin per menit (rpm) 8 

                                                           
8 Sumber : Drs. Yon Rijono, 1993. Dasar Teknik Tenaga Listrik. Andi:Yogyakarta. Hal : 244-245 



21 
  

 

                  Politeknik Negeri sriwijaya  

 

 
 

 
 

2.3 Generator Asinkron 

Dengam menghubungkan sumber tegangan tiga fasa pada kumparan stator 

dihasilkan medan putar. Penggerak utama dipakai untuk memutar rotor searah 

dengan arah medan putar. Bila slip dibuat negative atau dengan kata lain kecepatan 

berputar rotor (Nr) lebih besar dari kecepatan medan putar (Ns), maka mesin akan 

berfungsi sebagai generator dan energy listrik akan dikembalikan pada sistem jala-

jala. Generator induksi jarang digunakan sebagai pembangkit tenaga 

listrik,penggunaannya yang penting adalah sebagai pengereman regenerative. 

Untuk pemakaian motor motor induksi, yang pada saat-saat tertentu motor berputar 

melebihi kecepatan singkronnya, maka secara otomatis motor akan bekerja sebagai 

generator dan berlangsunglah proses pengereman, dapat dilihat pada gambar 2.18  

 

Gambar 2.18 Proses pengereman regenerative 

 

2.3.1 Prinsip Kerja Generator Asingkron 

  Prinsip kerja generator asingkron adalah kebalikan dari pada saat mesin 

induksi bekerja sebagai motor. ketika mesin berfungsi sebagai motor, kumparan 

stator diberi tegangan tiga fasa sehingga akan timbul medan putar dengan kecepatan 

sinkron (ns). Namun jika motor berfungsi sebagai generator, pada rotor motor 

diputar oleh sumber penggerak dengan kecepatan lebih besar daripada kecepatan 

sinkronnya.            

 

2.4 Beban – Beban Listrik  

Dalam sistem listrik arus bolak-balik, jenis beban dapat diklasifikasikan 

menjadi 3 macam, yaitu : 
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2.4.1 Beban Resistif (R) 

Beban resistif (R) yaitu beban yang terdiri dari komponen tahanan ohm saja 

(resistance), seperti elemen pemanas (heating element) dan lampu pijar. Beban 

jenis ini hanya mengkonsumsi beban aktif saja dan mempunyai faktor daya sama 

dengan satu. Tegangan dan arus satu fasa. Persamaan daya sebagai berikut : 

P = V.I            (2.16) 

Keterangan : 

P = Daya aktif yang diserap beban (watt)  

V = Tegangan yang mencatu beban (volt)  

I  =  Arus yang mengalir pada beban (A) 

 

Untuk mencari besarnya beban resistif suatu benda dapat dicari dari rumus 

dibawah ini: 

𝑅 =
𝑉

𝐼
          (2.17) 

Keterangan : 

R = Resistansi (Ω) 

V = Tegangan pada beban resistif (Volt) 

I = Arus yang mengalir pada beban resistif (Ampere) 

 

Gambar 2.19 Rangkaian Resistif Gelombang AC 

 

Gambar 2.20 Grafik Arus dan Tegangan Pada Beban Resistif 

Sumber: Buku Instalasi Listrik Tingkat Lanjut  
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2.4.2 Beban Induktif (L) 

Beban induktif (L) yaitu beban yang terdiri dari kumparan kawat yang 

dililitkan pada suatu inti, seperti coil, transformator, dan solenoida. Beban ini 

dapat mengakibatkan pergeseran fasa (phase shift) pada arus sehingga bersifat 

lagging. Hal ini disebabkan oleh energi yang tersimpan berupa medan magnetis 

akan mengakibatkan arus bergeser menjadi tertinggal terhadap tegangan. Beban 

jenis ini menyerap daya aktif dan daya reaktif. Persamaan daya aktif untuk beban 

induktif adalah sebagai berikut : 

P = V.I cos φ                                                                                                  (2.18) 

Keterangan : 

P = Daya aktif yang diserap beban (watt)  

V = Tegangan yang mencatu beban (volt)  

I  = Arus yang mengalir pada beban (A)  

φ = Sudut antara arus dan tegangan 

 

 

Gambar 2.21 Rangkaian Induktif Gelombang AC 

 

Gambar 2.22 Grafik Arus dan Tegangan Pada Beban Induktif 

Sumber:Buku Instalasi Listrik Tingkat Lanjut 
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Umumnya beban induktif banyak terdapat pada rangkaian elektronik. 

Peralatan rumah tangga umumnya menggunakan peralatan elektronik seperti TV, 

Radio, Kipas angin, Kulkas. Beban induktif dapat menimbulkan fluks magnet. 

Beban induktif juga dapat mempengaruhi daya reaktif dari suatu rangkaian listrik. 

   Untuk menghitung besarnya rektansi induktif (XL), dapat digunakan rumus :  

XL = 2 π f L          (2.19) 

Keterangan : 

XL = Reaktansi induktif 

Π =  Konstanta sebesar 3,142  

F  =  Frekuensi (Hz) 

L  =  Induktansi (Henry) 

2.4.3 Beban Kapasitif (C) 

Beban kapasitif (C) yaitu beban yang memiliki kemampuan kapasitansi atau 

kemampuan untuk menyimpan energi yang berasal dari pengisian elektrik 

(electrical discharge) pada suatu sirkuit. Komponen ini dapat menyebabkan arus 

leading terhadap tegangan. Beban jenis ini menyerap daya aktif dan mengeluarkan 

daya reaktif. 9 

 

Gambar 2.23 Rangkaian Kapasitif Gelombang AC 

                                                           
9 Sumber : Trevor Linsley, 2004. Instalasi Listrik Tingkat Lanjut, Erlangga:Jakarta. Hal: 112-113 
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Gambar 2.24 Grafik Arus dan Tegangan Pada Beban Kapasitif 

Sumber: Buku Instalasi Listrik Tingkat Lanjut 

 

Reaktansi kapasitif mengakibatkan arus rangkaian yang mendahului tegangan 

nya, Untuk menghitung besarnya rektansi kapasitif (XC), dapat digunakan rumus:  

𝑋𝑐 =
1

2 𝜋𝑓𝐶
                                                                                          (2.20) 

Keterangan : 

XC = reaktansi kapasitif  

f  = frekuensi 

C  = kapasitansi (Farad) 

 

2.5 Memparalelkan Generator/Penyingkronan 

       Jika beban pada stasiun pembangkit menjadi sedemikian besar sehingga nilai 

generator yang sedang bekerja dilampaui, maka perlu penambahan generator 

secara paralel untuk menaikkan penyediaan daya dari stasiun pembangkit tersebut. 

Sebelum dua generator singkron di paralelkan, kondisi berikut ini harus dipenuhi : 

 Urutan fasenya harus sama. 

 Tegangan terminalnya harus sama. 

 Tegangannya harus sefase. 

 Frekuensinya harus sama 

 

Jika dua generator beroperasi dan persyaratan ini dipenuhi, mereka dikatakan 

dalam keadaan singkron. Operasi agar mesin menjadi dalam keadaan singkron 

disebut penyingkronan.  

Sebelum generator disingkronkan dengan generator lain untuk pertama kali, 
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urutan fasenya harus diperiksa unuk disesuaikan dengan urutan generator lain 

dalam stasiun. Hal ini biasanya dilakukan dengan instrumen  penguji yang disebut 

indikator urutan fase. Salah satu indikator urutan fase yang biasa digunakan  

sebenarnya adalah motor tiga fase yang berputar dalam satu arah untuk satu 

urutan fase dan berputar dalam arah berlawanan untuk urutan fase lainnya. 

Metode untuk pengujian urutan fase dan penyingkronan lainnya dakan dijelaskan 

dengan mengacu pada diagram hubungan yang ditunjukan dalam gambar 2.2310 

 

 

Gambar 2.25 Hubungan penyingkronan generator 

Sumber : Buku Mesin Dan Rangkaian Listrik 

2.6  Generator Cadangan/Generator Set (genset) 

       Generator cadangan/Generator set atau dapat disebut juga dengan genset, 

merupakan suatu alat yang dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listik. 

Genset atau sistem generator penyaluran adalah suatu generator listrik yang terdiri 

dari panel, berenergi solar dan terdapat baling-baling yang ditempatkan pada suatu 

tempat. Genset dapat digunakan sebagai sistem cadangan listrik atau “of grid”  

(sumber daya atas kebutuhan pemakai). Generator terpasang pada satu poros 

dengan motor diesel, yang biasanya menggunakan generator singkron (altenator) 

pada pembangkitan. Generator singkron terdiri dari dua bagian utama yaitu sistem 

medan magnet dan jangkar. Generator ini kapasitasnya besar, medan magnetnya 

berputar karena terletak pada rotor. 

 

                                                           
10 Sumber : Eugene C.Lister, 1993. Mesin dan Rangkaian Listrik. Erlangga:Jakarta 
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2.7  Mesin Diesel 

2.7.1. Pengertian Mesin Diesel 

          Mesin diesel termasuk mesin dengan pembakaran dalam atau disebut dengan 

motor bakar ditinjau dari cara memperoleh energi termalnya.untuk membangkitkan 

listrik sebuah mesin diesel menggunakan generator dengan sistem penggerak 

tenaga diesel atau yang biasa dikenal dengan sebutan Genset (Generator set). 

Keuntungan pemakaian mesin diesel sebagai Prime Mover: 

 Design dan instalasi sederhana. 

 Auxilary Equipment sederhana. 

 Waktu pembebanan relatif  singkat. 

 Konsumsi bahan bakar relatif murah dan hemat. 

Kerugian pemakaian mesin diesel sebagai Prime Mover: 

 Mesin sangat berat, karena harus dapat menahan getaran serta kompresi 

yang tinggi. 

 Starting awal berat, karena kompresinya tinggi yaitu sekitar 200 bar. 

 Semakin besar daya maka mesin diesel tersebut dimensinya makin besar 

pula, hal tersebut menyebabkan kesulitan jika daya mesinnya sangat besar. 

  

2.7.2 Cara Kerja Mesin Diesel 

         Prime Mover merupakan peralatan yang mempunyai fungsi yang 

menghasilkan energi mekanis yang diperlukan untuk memutar rotor generator. Pada 

mesin diesel atau engine tejadi penyalaan sendiri, karena proses kerjanya 

berdasarkan udara murni yang dimampatkan didalam silinder pada tekanan yang 

tinggi (± 30 arm),sehingga temperatur didalam silinder naik. Dan pada saat itu 

bahan bakar disemprotkan ke dalam silinder yang bertemperatur dan bertekanan 

tinggi melebihi titik nyala bahan bakar sehingga akan menyala secara otomatis. 
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         Pada mesin diesel, penambahan panas atau energi senantiasa dilakukan pada 

tekanan yang konstan. Pada mesin diesel, piston melakukan 2 langkah pendek 

menuju kepala silinder pada setiap langkah daya. 

1. Langkah ke atas yang pertama merupakan langkah pemasukan dan 

penghisapan, disini udata dan bahan bakar masuk sedangkan poros engkol 

berputar ke bawah. 

2. Langkah kedua merupakan langkah kompresi, poros engkol terus berputar 

menyebabkan torak naik dan menekan bahan bakar sehingga terjadi 

pembakaran. Kedua proses ini (1 dan 2) termasuk proses pembakaran. 

3. Langkah ketiga merupakan langkah ekspansi dan kerja, disini kedua katup 

yaitu katup hisap dan buang tertutup sedangkan poros engkol terus berputar 

dan menarik kembali torak kebawah. 

4. Langkah keempat merupakan langkah pembuangan, disini katup buang 

terbuka dan menyebabkan gas akibat sisa pembakaran terbuang kelur. Gas 

dapat keluar karena pada proses keempat ini torak kembali bergerak naik ke 

atas menyebabkan gas dapat keluar. Kedua proses terakhir ini (3 dan 4) 

termasuk proses pembuangan. 

5. Setelah keempat proses tersebut, maka proses berikutnya akan mengulang 

kembali proses yang pertama, dimana  udara dan bahan bakar masuk 

kembali. 

 

2.8  Automatic Voltage Regulator (AVR) 

       Tegangan yang dihasilkan oleh generator tidak selalu dihasilkan sesuai dengan 

ratingnya. Tegangan ini dapat turun atau lebih besar tergantung dengan jenis beban 

dan besarnya beban. Untuk beban induktif, tegangan pada generator dapat turun 

sehingga perlu menaikkan arus eksitasi yang diberikan, sedangkan untuk beban 

kapasitif, tegangan yang dihasilkan oleh generator dapat naik sehingga arus eksitasi 

diturunkan. Untuk menjaga tegangan keluaran generator tetap maka perlu 

dilakukan penambahan atau pengurangan arus eksitasi. Pengaturan tegangn pada 

generator agar tegangan keluarannya tetap adalah dengan menggunakan suatu 



29 
  

 

                  Politeknik Negeri sriwijaya  

 

 
 

 
 

rangkaan pengatur tegangan yang terdiri dari beberapa rangkaian yang saling 

mendukung yang sering disebut dengan Automatic Voltage Regulator (AVR). Jadi 

tugas utama dari AVR ini adalah: 

a. Untuk mengatur keluaran tegangan generator 

b. Untuk mengatur arus eksitasi 

c. Untuk mengatur volt/hertz 

 

2.9 Daya Tiga Fasa 

      Telah kita ketahui sebelumnya bahwa untuk system tiga fasa tunggal daya listrik 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

Rumus daya dalam rangkaian satu fasa, daya dalam setiap fasa dapat dihitung 

dengan persamaan (2.1). 

Daya = V x I x Cos θ          (2.21) 

         Persamaan (2.21) merupakan rumus daya pada keadaan satu fasa, sehingga 

untuk mencari arus beban dengan persamaan (2.22) 

𝐼 =  
𝑃

𝑉  𝑥 𝐶𝑜𝑠𝜑
                                                                                               (2.22) 

         Untuk  setiap sistem tiga fasa seimbang, daya totalnya akan sama dengan 

tiga kali daya masing-masing fasa yang dinyatakan dalam  dalam persamaan 

(2.23). 

𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑡𝑖𝑔𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑎 = √3 𝑥 𝑉𝑥𝐼𝑥𝐶𝑜𝑠𝜃       (2.23) 

           Persamaan (2.23) meupakan rumus daya pada keadaan tiga fasa, sehingga 

untuk mencari arus beban dengan persamaan (2.24). 

𝐼 =  
𝑃

√3  𝑥 𝑉 𝑥 𝐶𝑜𝑠𝜑
                                                               (2.24)11 

 

    

                                                           
11 Sumber : Trevor Linsley, 2004. Instalasi Listrik Tingkat Lanjut, Erlangga:Jakarta. Hal: 124 


