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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 DIFINISI HARMONISA 

Harmonisa didefinisikan sebagai suatu gelombang sinusoidal tegangan 

atau arus yang berfrekuensi tinggi, dimana frekuensinya merupakan kelipatan 

diluar bilangan satu terhadap frekuensi fundamental (frekuensi 50 Hz atau 60 

Hz). Nilai frekuensi dari gelombang harmonisa yang terbentuk merupakan hasil 

kali antara frekuensi fundamental dengan bilangan harmonisanya (f, 2f, 3f, dst). 

Bentuk gelombang yang terdistorsi merupakan penjumlahan dari gelombang 

fundamental dan gelombang harmonisa (h1, h2, dan seterusnya) pada frekuensi 

kelipatannya. Makin banyak gelombang harmonisa yang diikutsertakan pada 

gelombang fundamentalnya, maka gelombang akan semakin mendekati 

gelombang persegi atau gelombang akan berbentuk non sinusoidal. Jika 

frekuensi fundamental suatu sistem tenaga listrik adalah f0 (50 Hz atau 60 Hz) 

maka frekuensi harmonisa orde ke-n adalah : n.f0. [3].  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 gelombang sinusoidal arus dan tegangan 

 

Penambahan jaringan kelistrikan dalam sistem tenaga menyebabkan 

berkembangnya masalah kualitas daya. penambahan beban berupa semi 

konduktor berkontribusi secara menyeluruh dalam penambahan harmonisa 

arus dan tegangan. Harmonisa dari suatu gelombang arus atau tegangan 

pada sistem tenaga listrik dihasilkan oleh suatu sumber harmonisa yang 

disebut  beban non linier. beban non linier akan memberikan bentuk 

gelombang keluaran yang tidak sebanding dengan tegangan dalam setiap 

setengah siklus, sehingga bentuk gelombang arus maupun tegangan 
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keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya (bentuk gelombang 

harmonisa yang kedua, ketiga dan seterusnya dijumlahkan dengan 

gelombang dasar). Berikut ini adalah bentuk gelombang sinusoidal atau 

gelombang fundamental yang terkena dampak harmonisa dengan 

menjumlahkan gelombang - gelombang sinusnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Gelombang fundamental , harmonic ketiga dan hasil 

penjumlahannya 

 

2.2 DISTORSI HARMONISA 

Distorsi harmonisa disebabkan oleh peralatan yang memiliki beban 

non-linier pada sistem tenaga listrik. Peralatan yang memiliki beban non-linier 

merupakan kondisi dimana arus tidak proporsional dengan gelombang 

tegangannya.  
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Gambar 2.3 Distorsi Arus Akibat Beban Non-Liner 

 

 Gambar di atas mengilustrasikan konsep distorsi harmonik apabila suatu 

rangkaian yang memiliki resistor non-linear diberikan tegangan sinusoidal 

sempurna, maka arus resultannya akan terdistorsi. Ini merupakan sumber dari 

distorsi harmonisa pada sistem tenaga listrik secara umum. Apabila suatu 

gelombang yang identik dari suatu siklus ke siklus lain, maka bisa 

dipersentasikan sebagai penjumlahan gelombang sinusoidal murni dimana 

frekuensi  dari setiap sinusoidal merupakan kelipatan atau hasil perkalian 

bilangan bulat dari frekuensi gelombang dasar yang terdistorsi seperti yang 

terlihat pada gambar 2.3 gelombang dengan frekuensi kelipatan ini disebut 

harmonik. [4] 

Individual Harmonik Distortion (IHD) adalah perbandingan antara nilai 

RMS dari harmonisa individual dan nilai RMS dari fundamental (gelombang 

dasar). [1] Total Harmonik Distortion (THD) adalah besaran yang digunakan 

untuk ukuran gelombang bukan sinus yang dinyatakan dalam satuan persen (%). 

Semakin besar prosentase atau nilai THD yang timbul maka menyebabkan 

semakin besarnya resiko kerusakan peralatan akibat elektronik harmonisa arus 

ataupun tegangan. Hubungan antara IHD dan THD dapat dilihat dalam 

persamaan berikut: [1] [5] 

 

 THD = ( IHD2 2 + IHD3 2 + IHD4 2 + ….. IHDn 2)1/2         (2.1) 

 

2.3 ISTILAH DAN PERSAMAAN HARMONISA 

Berikut ini adalah beberapa istilah – istilah dan persamaan pada saat 

melakukan analisa harmonisa , diantaranya : [1] 
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2.3.1 Total Harmonic Distortion (THD)   

Untuk mengukur nilai efektif dari komponen-komponen harmonisa 

dari gelombang cacat (terdistorsi) digunakan besaran Total Harmonic 

Distortion (THD) yaitu perbandingan antara nilai rms komponen harmonisa 

sebuah besaran (arus atau tegangan) terhadap nilai rms arus atau tegangan 

tersebut pada frekuensi dasarnya dan biasanya dihitung dalam persen. 

  

𝑇𝐻𝐷 =
√∑ 𝑀2

ℎ
ℎ=𝑚𝑎𝑥
ℎ=2

𝑀1
             (2.2) 

             Keterangan : 

                 THD  = Total Harmonics Distortion (%) 

                    𝑀1 = Komponen besaran harmonik (Arus atau Tegangan) frekuensi dasar 

                    𝑀ℎ = RMS komponen besaran harmonik (Arus atau Tegangan) orde h. 

Dimana Mh adalah nilai rms komponen harmonisa ke h dari sebuah 

besaran M. Nilai rmsnya sendiri dapat diperoleh jika diketahui nilai rms 

komponen harmonisa pertama dan nilai THD nya yaitu: 

 

rms =  
√∑ 𝑀2

ℎ
ℎ=𝑚𝑎𝑥
ℎ=2

𝑀1
 = M1 . √1 + 𝑇𝐻𝐷2            (2.3) 

          

 

 Untuk arus harmonik nilai THD nya: 

 

                              𝑇𝐻𝐷𝑖 =
√𝐼2

2+𝐼2
3+⋯………+𝐼2

𝑛

𝐼1
              (2.4) 

 

 Sedangkan untuk harmonisa tegangan rumus THDnya sebagai berikut: 

 

 

                        𝑇𝐻𝐷𝑣 =
√𝑉2

2+𝑉2
3+⋯………+𝑉2

𝑛

𝑉1
                           (2.5) 
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2.3.2 Individual Harmonic Distortion (IHD) 

Individual Harmonic Distortion (IHD) merupakan rasio antara harga 

efektif   dari harmonisa individual terhadap harga efektif dari gelombang 

dasarnya  yang dinyatakan dalam % (Lubis, 2011:3). Rasio masing-masing 

komponen harmonik terhadap distorsi arus dinyatakan dalam rumus sebagai 

berikut : 

 

  𝐼𝐻𝐷= 
𝐼ℎ

𝐼1
 ×100%                (2.6) 

 

 

2.3.3 Total Demand Distortion (TDD) 

Total Demand Distortion (TDD) merupakan distorsi harmonik arus 

total yang dapat dinyatakan dalam rumus sebagai berikut : 

 

  TDD1= √
∑ 𝐼ℎ

2∞
ℎ=2

I(1)rated 
                           (2.7) 

 

 

2.3.4 Distorsi Harmonisa Tegangan Total (THDv) 

Rasio penjumlahan nilai RMS seluruh komponen harmonisa 

tegangan hingga orde tertentu terhadap nilai RMS komponen tegangan 

fundamental 

TDDvn=  √
∑ 𝑉ℎ

2~
ℎ=2

Vn 
 x 100%                          (2.8) 

 

2.3.5 Distorsi Harmonisa Arus Total (THDi)  

Rasio penjumlahan nilai RMS seluruh komponen harmonisa arus 

hingga orde tertentu terhadap nilai RMS komponen arus fundamental. 

                                     THDi= √
∑ 𝐼ℎ

2~
ℎ=2

In 
 x 100%               (2.9) 

 

2.3.6 Orde Harmonik 

Orde dari harmonik merupakan perbandingan frekuensi harmonik 

dengan frekuensi.   
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 n  = 
𝑓𝑛

𝑓
             (2.10) 

 

Keterangan: 

n = Orde harmonik 

fn =Frekuensi harmonik ke-n 

f = Frekuensi dasar fundamental 

 

2.3.7 Daya Aktif (Active Power) 

Daya aktif biasanya disebut juga dengan daya nyata. Daya ini 

dapat secara langsung digunakan oleh beban untuk diubah ke energi lain 

seperti energi panas, energi cahaya dan sebagainya. Daya ini dapat diserap 

oleh beban yang berupa tahanan murni atau beban yang mengandung 

komponen tahanan seperti lampu pijar, elemen pemanas, motor-motor 

listrik, kipas angin dan lain-lain sebagainya. Daya aktif (active power) 

diukur dalam satuan Watt (W), Kilowatt (KW), Megawatt (MW) dan 

seterusnya. Persamaan daya aktif pada beban yang bersifat impedansi : [6] 

 

     P = V  x  I  x Cos Ø              (2.11) 

 

2.3.8 Daya Semu (Apparent Power) 

 Daya Semu (Apparent Power) adalah daya yang dihasilkan oleh 

perkalian antara tegangan rms dan arus rms dalam suatu jaringan atau daya 

yang merupakan hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya reaktif. 

Satuan daya semu adalah VA (Volt Ampere). [6] 

 

  S = V x I               (2.12) 

 

2.3.9  Faktor Daya (Fower Factor) 

Faktor daya (Cos Ø ) dapat didefinisikan sebagai rasio perbandingan 

antara daya aktif (Watt) dan daya semu (VA) yang digunakan dalam sirkuit 

AC atau beda sudut fasa antara V dan I yang biasanya dinyatakan dalam Cos 

Ø. [6] 

 

                             Cos Ø =  
𝑃

𝑆
                (2.13) 
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2.4 SUMBER HARMONISA 

Harmonisa dihasilkan dari berbagai jenis penggunaan peralatan yang 

memiliki kondisi saturnasi, peralatan elektronika daya dan beban non linier, 

yaitu sebagai berikut: [7] 

1. Peralatan yang memiliki kondisi saturasi biasanya memiliki komponen 

yang bersifat magnetik seperti transformator, mesin-mesin listrik, tanur 

busur listrik, peralatan yang menggunakan power supply dan magnetic 

ballast. 

2. Peralatan elektronika daya biasanya menggunakan komponen-komponen 

elektronika seperti tirystor, dioda, dan lain-lain. Contoh peralatan yang 

menggunakan komponen elektronika daya adalah konverter PWM, 

Inverter, pengendali motor listrik, elektronic ballast, dan sebagainya. 

3. Pada rumah tangga, bebean non linier terdapat pada peralatan seperti 

Lampu Hemat Energi, Televisi, Vidoe player, AC, Komputer dan lain-

lain. 

 

2.5 STANDAR HARMONISA  

Menurut IEEE 519 – 2014 yang berisikan tentang batasan-bataan 

kandungan harmonisa yang terdapat dalam sistem tenaga listrik, baik itu 

harmonisa tegangan ataupun harmonisa arus.   

 

2.5.1 Standar Harmonisa Tegangan (THDv) 

Berdasarkan standar IEEE 519-2014, pada tabel 2.1 dapat dilihat 

standar untuk harmonisa tegangan (THDv). [8] 

 

  Tabel 2.1 Standar Harmonisa Tegangan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bus Voltage (V) at 

PCC 

 

Individual 

Harmonic 

% 

Total 

Harmonic 

Distortion 

% 

V ≤ 1 kV 5,0 8,0 

1 Kv < V < 69 kV 3,0 5,0 

69 Kv < V < 161 kV 1,5 2,5 

161 Kv < V 1,0 1,5a 
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2.5.2 Standar Harmonisa Arus (THDi) 

Berdasarkan standar IEEE519-2014 untuk THDi nilai batas yang 

digunakan sebagai standar disesuaikan dengan short circuit ratio (rasio 

hubung singkat) dan dapat dilihat pada tabel 2.2. [8] 

Tabel 2.2 Standar Harmonisa Arus 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimana:  Isc : Arus hubung singkat pada Point of Common Coupling   

(PCC)  (Ampere) 

            IL   :  Arus beban fundamental nominal (Ampere) 

 

2.5.3 Short Circuit Ratio (SCratio) 

Short Circuit Ratio (SCratio) merupakan hasil bagi antara arus hubung 

singkat (ISC) dan arus beban (IL). Adapun persamaan dari SCratio adalah. [8] 

SCratio = 
ISC

IL

              (2.14) 

  Keterangan : SCratio : Rasio Hubung Singkat (Short Circuit Ratio) 

    ISC   : Arus Hubung Singkat 

    IL      : Arus Beban Penuh 

Untuk arus hubung singkat (ISC) dapat dicari dengan persamaan berikut: 

  ISC = 
kVA x 100

√3  x kV x Z(%)
              (2.15) 

Maximum Harmonic Current Distortion in Percent of 

Individuan Harmonic Order (odd harmonic)a, b 

Isc/IL 3≤h≤11 11≤h≤17 17≤h≤23 23≤h≤35 35≤h≤50 THD 

(%) 

<20c 4,0 2,0 1,5 0,6 0,3 5.0 

20<50 7,0 3,5 2,5 1,0 0,5 8,0 

50<100 10,0 4,5 4,0 1,5 0,7 12,0 

100<1000 12,0 5,5 5,0 2,0 1,0 15,0 

>1000 15,0 7,0 6,0 2,5 1,4 20,0 
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 Keterangan : kVA : Kapasitas Transformator 

  kV : Tegangan Skunder Transformator 

  Z : Impedansi Transformator   

Sedangkan untuk arus beban penuh (IL) dapat dicari dengan persamaan 

berikut: 

IL =  
kW

PF x √3  x  kV 
              (2.16) 

Keterangan :  PF   : Faktor Daya 

             KW : Total Daya Aktif 

 

2.6 IDENTIFIKASI HARMONISA 

Untuk mengidentifikasi kehadiran harmonisa pada sistem distribusi, 

dapat diketahui melalui langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Jenis Beban 

Jenis beban yang disuplai, misalkan peralatan elektronik yang dipakai 

oleh konsumen. jika peralatan yang dipakai oleh konsumen banyak 

mengandung semikonduktor seperti komputer dan perangkatnya , maka 

dapat diperkirakan harmonisa muncul pada konsumen tersebut. 

2. Pemeriksaan Transformator  

Untuk transformator yang memasok beban non linier apakah ada 

kenaikan teperaturnya tidak normal. Apabila arus netralnya lebih besar 

maka dapat diperkirakan adanya harmonisa dan kemungkinan turunnya 

kinerja transformator. 

3. Pemeriksaan Tegangan Netral Tanah 

Apabila tegangan yang terukur lebih besar dari 2 volt maka terdapat 

indikasi adanya masalah harmonisa pada beban tersebut. [9] 

 

2.7 PENGARUH HARMONISA 

2.7.1 Pengaruh Harmonisa Pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

Umumnya harmonisa pada arus membawa dampak lebih jika 

dibandingkan dengan harmonisa pada tegangan. Pada sistem distribusi 

listrik, dampak utama yang ditimbulkan dari pengaruh harmonisa pada 

arus adalah mengakibatkan bertambahnya harga nilai rms fundamental. 
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Beberapa dampak lain yang dapat ditimbulkan akibat adanya harmonisa 

dalam sistem tenaga liatrik adalah: [9] 

a. Panas berlebih pada kawat netral sebagai akibat timbulnya 

harmonisa ketiga yang dibangkitkan oleh peralatan listrik satu fase. 

Pada keadaan normal, arus beban setiap fasa dari beban linier yang 

seimbang pada frekuensi dasarnya akan saling mengurangi sehingga 

arus netralnya menjadi nol. Sebaliknya beban tidak linier satu fasa 

akan menimbulkan harmonisa kelipatan ganjil yang di sebut triplen 

harmonic (harmonik ke-3, ke- 9, ke-15 dan seterusnya) yang sering 

disebut zero sequence harmonisa. 

b. Harmonisa dapat menimbulkan tambahan torsi pada kWh meter 

jenis elektromekanis yang menggunakan piringan induksi berputar. 

Akibatnya putaran piringan akan lebih cepat atau terjadi kesalahan 

ukur kWh meter, karena piringan induksi tersebut dirancang hanya 

untuk beroperasi pada frekuensi dasar. 

c. Interferensi frekuensi pada sistem telekomunikasi, karena biasanya 

kabel untuk keperluan telekomunikasi ditempatkan berdekatan 

dengan kawat netral. Harmonisa ketiga pada kawat netral dapat 

memberikan induksi harmonisa yang mengganggu sistem 

telekomunikasi. [9] 

 

2.7.2 Pengaruh Harmonisa Pada Transformator 

             Transformator dirancang untuk menyalurkan daya yang 

dibutuhkan ke beban dengan rugi-rugi minimum pada frekuensi 

fundamentalnya. Arus harmonisa dan tegangan secara signifikan akan 

menyebabkan panas lebih. Ada 3 pengaruh yang menimbulkan panas 

lebih pada transformator ketika arus beban mengandung komponen 

harmonisa : [2] 

a. Arus rms. Jika transformator kapasitasnya hanya untuk kVA yang 

dibutuhkan beban, arus harmonisa dapat mengakibatkan arus rms 

trafo menjadi lebih besar dari kapasitasnya. Meningkatnya arus rms 

menyebabkan rugi-rugi pada penghantar juga bertambah.  

b. Eddy-current loses. Arus induksi di dalam trafo yang disebabkan 

oleh fluks magnetik. Arus induksi ini mengalir di belitan, di inti, 

dan di badan penghantar lain yang terlingkupi oleh medan magnet 

dari transformator dan menyebabkan panas lebih. Komponen rugi-

rugi trafo ini meningkat dengan kuadrat dari frekuensi arus 

penyebab eddy current. Oleh karena itu, ini menjadi komponen 
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yang sangat penting dari rugi – rugi trafo yang menyebabkan 

pemanasan oleh harmonisa.  

c. Rugi Inti. Peningkatan rugi inti yang disebabkan oleh harmonisa 

bergantung pada pengaruh harmonisa pada tegangan yang diberikan 

dan rancangan dari inti trafo. Semakin besar distorsi tegangan maka 

semakin tinggi pula eddy current di laminasi inti. Peningkatan rugi 

inti karena harmonisa tidak sekritis dua rugi – rugi di atas. [9] 

 

2.8 DAMPAK  HARMONISA 

Adapun dampak yang ditimbulkan harmonisa adalah sabagai berikut: 

 

2.8.1 Dampak Jangka Pendek 

Harmonisa jangka pendek dapat Mengganggu alat-alat kontrol pada 

sistem elektronik, terjadinya kesalahan pada alat-alat ukur listrik yang 

mempunyai prinsip induksi magnetik, mengganggu alat pengaman pada 

sistem tenaga listrik (relay) seperti pada mesin-mesin berputar 

(generator/motor), torsi mekanik yang disebabkan oleh harmonisa arus dapat 

menyebabkan getaran dan suara/bising pada mesin-mesin tersebut secara 

sistem komunikasi yang berada dekat dengan sistem tenaga listrik akan 

terganggu oleh harmonisa. [4] 

 

2.8.2     Dampak Jangka Panjang 

   Harmonisa jangka panjang dapat menyebabkan terjadinya 

pemanasan antara lain sebagai berikut:  

a. Pemanasan pada mesin-mesin listrik  

Akibat harmonisa pada mesin adalah bertambahnya rugi-rugi pada 

sistem. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya rugi-rugi pada stator 

dan perbedaan kecepatan yang diakibtkn oleh medan yang dihasilkan 

oleh harmonisa dengan rotor. 

b. Pemanasan kapasitor 

Kapasitor sensitif terhadap perubahan beban maka ketka terjadi 

harmoisa akan menyebabkan rugi-rugi meningkat. 

c. Transformator 

Transformator distribusi yang menyatu daya beban non-linier akan 

menimbulkan arus harmonisa kelipatan tiga ganjil. Harmonisa ini 

akan menghasilkan arus netral yang lebih tinggi dari arus fasa. 

Akibatnya terjadi peningkatan temperatur pada kawat netral. [4] 
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2.9    KOMPONEN URUTAN FASA HARMONIK 

Menurut fortesque, suatu sistem yang tidak seimbagng yang terdiri dari n 

fasor yang terhubung, dapat diuraikan menjadi n buah sistem dengan fasor 

seimbang yang dinamakan komponen-komponen simetris dari fasor aslinya. Satu 

kesatuan dari n fasor tak seimbang ini, dipandang sebagai komponen yang terdiri 

dari n komponen fasor seimbang, contohnya pada sistem tiga fasa yaitu : 

(Firdaus,1998)  

 

2.9.1 Komponen urutan positif 

Komponen yang terdiri dari tiga fasa yang sama besarnya, dan 

terpisah satu sama lainnya dalam fasa sebesar 120o, dengan urutan 

fasa yang sama seperti fasor aslinya. [10] 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Gambar 2.4 Komponen urutan positif 

 

2.9.2 Komponen urutan negatif  

Komponen yang terdiri dari tiga fasa yang sama besarnya, dan 

terpisah satu sama lainnya dalam fasa sebesar 120o, dengan urutan 

fasa yang berlawanan dengan fasor aslinya. [10] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gambar 2.5 Komponen urutan negatif 
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2.9.3 Komponen urutan nol 

Komponen yang terdiri dari tiga fasa yang sama besarnya, tetapi 

tidak memiliki perbedaan sudut fasa. [10]  

 

 

 

 

 

    Gambar 2.6 Komponen urutan nol 

Dapat dilihat bahwa baik komponen urutan positif maupun negatif, masing-

masing memiliki sudut fasa sebesar 120o, artinya kemunculan tegangan berselisih 

120o secara berurutan. sedangkan komponen urutan nol tidak memiliki selisih 

sudut fasa, yang berarti gelombang tegangan di ketiga fasa muncul dan memiliki 

besar yang bervariasi secara bersamaan, (Sudirham, 2012) [10] 

Tabel 2.3 Urutan komponen harmonik untuk setiap ordenya 

Orde (n) Frekuensi (Hz) Urutan 

1 (Fundamental) 50 + 

2 100 - 

3 150 0 

4 200 + 

5 250 - 

6 300 0 

7 350 + 

 

 

2.10 HARMONISA BERDASARKAN URUTAN ORDE 

Harmonisa berdasarkan dari urutan ordenya dapat dibedakan menjadi 

harmonisa ganjil dan harmonisa genap, sesuai dengan namanya, harmonisa ganjil 

adalah harmonisa yang terjadi pada nilai orde ganjil yaitu ke 1,3,5,7,9,11 dan 

seterusnya, harmonisa ganjil yang dapat merugikan adalah harmonisa ke 3,9,15 

dan seterusnya. Sedangkan harmonisa genap adalah harmonisa yang terjadi pada 

nilai orde genap yaitu ke 2,4,6,8,10 dan seterusnya. 
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Gambar 2.7 Spektrum urutan orde harmonisa 

 

Teori yang dipakai untuk memahami gelombang harmonisa adalah deret fourier, 

dimana deret fourier dapat menunjukkan komponen genap dan komponen ganjil, 

dan persamaan umum dari deret fourier dapat ditulis dengan sistematis 

menggunakan persamaan berikut :  

 

 F(t) = A0 + ∑ (A∞
𝑛=1 n cos (

2𝜋𝑛𝑥

𝑇
) + Bn sin 

2𝜋𝑛𝑥

𝑇
)            (2.17) 

 

Persamaan diatas digunakan untuk gelombang harmonisa yang 

berkelanjutan dalam teori fourier. Secara umum deret fourier ini digunakan untuk 

memecahkan gelombang yang mengandung ripple menjadi dua gelombang, yaitu 

gelombang fundamental (dasar) dan gelombang harmonisa. Dengan menggunakan 

perhitungan secara aljabar antara gelombang dasar dengan gelombang-gelombang 

harmonisa yang mempunyai frekuensi, amplitudo dan sudut fasa yang bervariasi 

untuk mendapatkan bentuk gelombang tegangan dan arus. [4] 
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Gambar 2.8 Representasi Deret Fourier Dari Suatu Gelombang Terdistorsi 

 

2.11 UPAYA UNTUK MENGURANGI HARMONISA 

 Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi gangguan 

harmonisa pada system distribusi listrik , yaitu : [1] 

a.  Memperbesar kawat netral  

Setiap system distribusi biasanya memakai system 4 kawat. yaitu 3 kawat 

phase yang 1 kawat netral. Dan apabila penggunaan beban beban non linier 

lebih dominan akan dipastikan timbulnya harmonisa pada system distribusi 

tersebut. Maka dari itu untuk mengatasi timbulnya harmonisa sebaiknya 

kawat netral pada system distribusi diperbesar dari ukuran standarnya. 

Begitupun untuk kawat netral pada panel panel listrik pada system 

pentahannya untuk diperbesar dari ukuran standarnya.  

b. Menurunkan kapasitas suplai tansformator  

Untuk mengurangi harmonic pada system distribusi listrik bias dengan 

menggunkaan cara menurunkan kapasitas suplai pada transformator  

c. Mendesain filter 

Adapun cara mengurangi harmonisa yaitu dengan merancang atau 

mendesain filter, baik filter aktif maupun pasif yang nantinya akan berfungsi 

sebagai peredam harmonisa. Contoh desain fiter antara lain: 

1) Filter aktif 

Perbaikan kualitas daya dengan menggunakan filter aktif memberi 

keuntungan lebih dibanding dengan filter pasif. Sehingga banyak 

penelitian dilakukan pada filter aktif dengan bermacam-macam 

kontrolnya. “Analisis dan Simulasi Eliminasi Harmonisa dengan 

Shunt Active Power Filter (APF) berbasis Neutral Point Clamped 

(NPC) PWM inverter” merupakan salah satu penelitian yang 

mendasain filter aktif. [11] 
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2) Filter Pasif 

Pemasangan filter harmonisa pasif memiliki tujuan utama yaitu 

mengurangi atau meredam harmonisa yang timbul dan juga bisa 

dijadikan untuk memperbaiki faktor daya pada sistem, berupa 

komponen L dan C yang dapat diaplikasikan pada satu atau dua 

frekuensi. Filter dengan penalaan tunggal dipasang pada salah satu 

orde harmonisa yang biasanya pada harmonisa orde rendah. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


