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BAB I  

PENDAHULUAN   

1.1 Latar Belakang  

Kebutuhan akan energi listrik semakin meningkat seiring perkembangan 

kemajuan teknologi dan pembangunan. Penggunaan listrik merupakan faktor yang 

penting dalam kehidupan masyarakat, baik pada sektor rumah tangga, penerangan, 

komunikasi, industri dan sebagainya. Oleh karena itu kualitas listrik haruslah 

tercapai agar kebutuhan konsumen dapat dipenuhi. Dalam sistem tenaga listrik 

harus mampu memberi pasokan listrik secara terus menerus dengan standar besaran 

untuk tegangan dan frekuensi dengan aturan yang berlaku dan harus segera kembali 

normal bila sistem terkena gangguan. Sesuai dengan standar IEEE, besarnya 

frekuensi yang diperbolehkan adalah ±1% dari frekuensi referensi, yaitu sebesar 50 

Hz untuk di Indonesia. Menurut standart SPLN frekuensi yang dipergunakan di 

Indonesia berkisar antara 49,5 Hz– 50,5 Hz. 

Perubahan frekuensi merupakan hal yang sangat penting untuk diamati. 

Perubahan frekuensi yang besar dapat menyebabkan peralatan-peralatan listrik 

mengalami masalah pada kinerjanya dan dapat mengurangi umur pemakaian 

peralatan-peralatan listrik tersebut. Oleh karena itu pengamatan nilai frekuensi 

dalam operasi sistem tenaga listrik menjadi hal yang cukup penting. 

Ada beberapa cara untuk mengatur frekuensi yaitu pada unit pembangkit 

tenaga listrik terdapat pengaturan frekuensi yang dilakukan oleh unit governor, 

berfungsi agar keluaran uap yang bertekanan dari ketel uap untuk menggerakkan 
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turbin uap berada dalam putaran dengan frekuensi 50 Hertz (standar Indonesia) dan 

mengantisipasi terjadinya penyimpangan terhadap frekuensi dalam sistem. Untuk 

melakukan fungsinya, governor mengukur frekuensi yang dihasilkan generator 

dengan cara mengukur kecepatan putar poros generator, karena frekuensi yang 

dihasilkan generator sebanding dengan kecepatan putar poros generator. 

Penyimpangan frekuensi dalam sistem terjadi apabila kebutuhan daya yang 

digunakan oleh konsumen (beban) lebih besar dari daya aktif yang dibangkitkan, 

atau terjadinya gangguan pada sistem, maka frekuensi sistem turun. Sedangkan 

frekuensi dalam sistem naik apabila ada tambahan daya dari unit pembangkit.  

Untuk mempertahankan nilai frekuensi dalam sistem, pembangkit daya aktif 

disesuaikan dengan konsumen (beban). Karena pengaturan frekuensi dilakukan 

dengan mengatur daya aktif yang dibangkitkan generator, maka generator mengatur 

kopel mekanis yang dihasilkan mesin penggerak generator. Pengaturan kopel 

mekanis dilakukan dengan cara mengatur tambahan pemberian uap penggerak 

turbin uap dalam pembangkit PLTU. 

Pada alat ini terdapat motor DC yang digunakan untuk simulasi pembangkitan 

frekuensi. Motor DC pada alat ini dilengkapi dengan Mini DC Motor Speed 

Controller Adjustable untuk mengendalikan kecepatan motor. Yang nantinya motor 

akan dipasang piringan lempengan (encoder) agar dapat di ukur putarannya oleh 

sensor.  

Alat ini menggunakan sensor yang dapat mendeteksi kecepatan putaran 

motor. Salah satu sensor yang digunakan untuk mendeteksi cepat atau pelannya 

putaran motor adalah sensor optocoupler. Sensor optocoupler pada dasarnya 
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terdapat 2 bagian yaitu transmiter dan receiver, yaitu antara bagian cahaya dengan 

bagian deteksi sumber cahaya terpisah. Sistem sensor optocoupler akan bekerja jika 

kumparan piringan bergerak dan sensor mendeteksi terhadap partikel bermuatan 

yang bergerak. Sensor optocoupler nanti akan menghasilkan kecepatan yang diolah 

menjadi data olahan frekuensi. 

 Semua proses alat ini dikendalikan dengan Arduino Mega 2560 R3 CH340G 

untuk mengontrol dan mengendalikan sesuai setting yang diinginkan. Arduino 

Mega 2560 R3 CH340G adalah pengendali yang dirancang untuk memudahkan dan 

menyederhanakan proses kerja pada penggunaan elektronik di berbagai bidang. 

HMI (Human Machine Interface) adalah sebuah interface atau tampilan 

penghubung antara manusia dengan mesin. HMI juga merupakan user interface dan 

sistem kontrol untuk manufaktur, HMI disini berguna untuk menampilkan kondisi 

dari alat ini dan juga memberi tampilan nilai frekuensi dan kecepatan generator. 

Pada alat ini juga menggunakan media komunikasi wireless yang nantinya akan 

dapat dikontrol jarak jauh dengan menggunakan Ethernet Shield. 

Dari latar belakang diatas, maka penulis dalam tugas akhir ini membuat tugas 

akhir yang berjudul “RANCANG BANGUN GENERATOR FREKUENSI 

DENGAN MOTOR DC BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 DENGAN 

TAMPILAN HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI)”. 

Diharapkan dengan adanya alat ini dapat mengetahui dan menambah pengetahuan 

mengenai mekanisme pengaturan frekuensi sistem. 
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1.2.  Rumusan Masalah   

Berdasarkan latar belakang di atas penyusun dapat merumuskan masalah 

apa saja yang perlu diperhatikan dari Tugas Akhir ini :  

1) Bagaimana membuat alat rancang bangun generator frekuensi dengan 

menggunakan sensor optocoupler dan motor DC sebagai simulasi 

pembangkit frekuensi berbasis Arduino Mega 2560 dengan tampilan Human 

Machine Interface (HMI)? 

2) Bagaimana cara mengatur pembangkitan frekuensi menggunakan motor DC 

sebagai simulasi generator frekuensi yang dapat mengatur frekuensi nominal? 

3) Bagaimana cara sistem monitoring jarak jauh generator frekuensi dengan 

VTScada berbasis Arduino Mega 2560? 

4) Apa yang terjadi jika dalam rancang bangun generator frekuensi terdapat 

penurunan frekuensi dalam alat tugas akhir ini? 

1.3. Batasan Masalah  

        Dalam penyusunan Tugas Akhir ini pembahasannya mempunyai Batasan-

batasan yang akan dikemukakan, berikut ini batasan masalahnya :  

1) Alat yang dibuat dalam tugas akhir ini hanya rancang bangun simulasi 

pembangkitan frekuensi dari generator frekuensi untuk menjelaskan cara 

kerjanya lebih lanjut. 

2) Pada alat ini simulasi pembangkitan frekuensi generator menggunakan motor 

DC dengan merancang dan membuat generator frekuensi untuk pengukuran 

frekuensi rendah 0 – 60 Hz. 
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3) Alat rancang bangun generator frekuensi ini bekerja dengan nilai setting 

frekuensi nominal system tenaga listrik yaitu 49 Hz - 51,5 Hz ini merupakan 

frekuensi normal yang diperbolehkan system tenaga listrik dan frekuensi <49 

Hz dan >51,5 Hz merupakan frekuensi tidak normal. 

4) Rancang bangun generator frekuensi ini beban hanya sebagai indicator dan 

tidak mempengaruhi frekuensi yang dibangkitkan. 

5) Microcontroller yang digunakan adalah modul Arduino Mega 2560 sebagai 

pengolah data dan perintah. 

1.4. Keaslian Tugas Akhir   

Tugas Akhir tentang alat “Rancang Bangun Generator Frekuensi dengan 

Motor DC berbasis Arduino Mega 2560 dengan Tampilan Human Machine 

Interface” yang penyusun buat, yaitu diperoleh dari ide dan pikiran mutlak 

penyusun dan dibantu untuk mengkuatkan data dan ilmu-ilmunya oleh karyawan 

PT. PLN (Persero) Area Magelang dan PT. PLN (Persero) Rayon Borobudur. Dan 

data-data yang digunakan juga berdasarkan data di PT. PLN (Persero) Area 

Magelang ketika penyusun melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) atau 

magang.  

          Dalam pembahasan Tugas Akhir ini sebelumnya memang sudah ada sistem 

yang di terapkan di PLN dalam monitoring frekuensi, namun dalam tugas akhir kali 

ini, penyusun menggunakan metode yang berbeda. Metode yang penyusun gunakan 

dalam alat Tugas Akhir ini merupakan metode dengan menggunakan komponen-

komponen yang berbeda dengan sistem yang ada di PT. PLN sebenarnya, tetapi 

memiliki fungsi yang mirip dengan sistem yang ada di PT. PLN. Sedangkan pada 
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pembahasan mengenai pembuatan monitoring frekuensi dengan fitur timer dan 

counter di digilib.unila.ac.id pernah dilakukan oleh M. Romi Setiawan mahasiswa 

dari Universitas Negeri Lampung. Tetapi hanya berupa pembuatan alat monitoring 

frekuensi dengan fitur timer dan counter dan tidak menyertakan alat sebagai 

rancang bangun prinsip kerja generator. Selain itu dalam alat Tugas Akhir ini 

menggunakan sistem SCADA dengan menggunakan software VTScada. Sehingga 

dari sini dapat disimpulkan bahwa tugas akhir ini berbeda dengan sistem maupun 

tugas akhir yang telah ada sebelumnya.  

1.5. Tujuan Tugas Akhir  

Dalam penelitian dan pembuatan alat rancang bangun generator frekuensi 

ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain :  

1) Simulasi pembangkitan generator frekuensi dapat mengatur rentang frekuensi 

antara 0 Hz-60 Hz. 

2) Mengetahui cara kerja generator frekuensi sebagai pengaman untuk 

mengantisipasi terjadinya penyimpangan frekuensi dari batas nilai nominal dan 

mengembalikan nilai frekuensi ke posisi semula yaitu 50 Hertz apabila terjadi 

penyimpangan frekuensi. 

3) Untuk monitoring frekuensi di generator frekuensi secara jarak jauh dengan 

menggunakan VTScada. 

1.6.  Manfaat Tugas Akhir  

Manfaat dari tugas akhir pembuatan alat rancang bangun generator 

frekuensi dengan motor DC berbasis Arduino Mega 2560 dengan tampilan Human 

Machine Interface (HMI) adalah sebagai berikut: 
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1. Dapat memonitoring ketidakstabilan frekuensi pada generator secara jarak jauh 

menggunakan VTScada. 

2. Sebagai referensi mengenai alat rancang bangun generator frekuensi dengan 

motor DC berbasis Arduino Mega 2560 dengan Tampilan HMI (Human 

Machine Interface) dalam pengembangan lebih lanjut mengenai system 

generator frekuensi kepada mahasiswa PSD III Teknik Elektro, Sekolah Vokasi 

Universitas Diponegoro. 

3. Menambah pengetahuan mengenai mekanisme pengaturan frekuensi dan 

dampak yang terjadi jika terdapat penurunan frekuensi sistem dengan 

menggunakan alat rancang bangun generator frekuensi ini. 

1.7. Metode Penyusunan Tugas Akhir  

        Dalam perencanaan dan pembuatan Tugas Akhir ini, penyusun menggunakan 

metode penyusunan sebagai berikut:  

1. Studi Pustaka  

Dengan metode studi pustaka ini penyusun mencari literatur, artikel, 

maupun sumber lainnya untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan 

dengan perancangan Tugas Akhir.  

2. Observasi  

Dengan metode ini penyusun mendapatkan data penunjang tugas akhir 

dengan cara terjun langsung ke lapangan atau mencari data yang sudah ada.  
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Observasi dilakukan penyusun saat menjalani Kerja Praktik di PT PLN 

(Persero) Area Magelang pada tanggal 2 Januari 2018 sampai dengan 31 

Maret 2018.  

3. Interview  

Melakukan diskusi atau tanya jawab dengan pegawai PLN yang bekerja 

dibidang proteksi untuk mendapatkan data yang menunjang dalam 

pembuatan tugas akhir ini.    

4. Metode Bimbingan  

Metode ini mendapatkan pengarahan dan petunjuk pembuatan Tugas 

Akhir hingga proses pembuatan Tugas Akhir dapat berjalan dengan lancar.  

5. Rancang Bangun  

Metode ini merupakan tahap perancangan alat dan perancangan 

aplikasi VTScada.  

6. Pengujian Alat  

Alat yang telah selesai dibuat kemudian dilakukan pengujian 

seperlunya agar sesuai dengan perencanaan yang dilakukan sebelumnya.  

7. Penyusunan Tugas Akhir  

Melakukan penyusunan laporan yang merupakan hasil akhir dari Tugas 

Akhir ini. 

1.8. Sistematika Penulisan  

HALAMAN JUDUL  
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HALAMAN PENGESAHAN  

KATA PENGANTAR  

ABSTRAK  

DAFTAR ISI  

DAFTAR GAMBAR  

DAFTAR TABEL  

 BAB I    PENDAHULUAN  

Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang melatarbelakangi 

pembuatan Tugas Akhir, Perumusan Masalah, Pembatasan 

Masalah, Keaslian Tugas Akhir, Tujuan, Manfaat, Metode 

Penyusunan Tugas Akhir dan Sistematika Penulisan.  

 BAB II   LANDASAN TEORI  

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan 

teori yang menjadi panduan pada pembuatan Tugas Akhir.   

BAB III PERANCANGAN SISTEM DAN CARA KERJA RANGKAIAN  

Pada bab ini akan menerangkan pembahasan tentang perencanaan 

rancangan alat, blok diagram, cara keja tiap blok, dan cara kerja 

rangkaian keseluruhan dari Rancang Bangun Generator Frekuensi 

dengan memanfaatkan Aplikasi VTScada dan Human Machine 

Interface. 
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BAB IV  PEMBUATAN ALAT  

Bab ini membahas tentang perancangan alat dan bahan yang 

digunakan,  pembuatan skema rangkaian, pemasangan komponen, 

dan perakitan alat.  

BAB V   PENGUKURAN DAN UJI COBA ALAT  

Bab ini membahas tentang uji coba rangkaian apakah rangkaian 

telah   berjalan sesuai dengan yang direncanakan, menerangkan 

mekanisme pengukuran, data hasil pengukuran dan analisis 

terhadap data hasil pengujian alat.  

BAB VI  PENUTUP  

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pengukuran dan  

pengujian keseluruhan sistem dan saran yang menyempurnakan.  

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 


