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MOTTO 

 

Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.  

( Q.S. An Najm : 39 ) 

 

Jangan membiasakan diri dengan keadaan yang tidak baik, tapi berusahalah mengubah keadaan 

itu menjadi lebih baik. 

 

Jangan pernah takut untuk mencoba meskipun kegagalan menantimu, karena kamu tak tahu apa 

yang kamu peroleh ketika kamu berhasil. 

 

Jangan pernah berubah karena seseorang, karena kamu akan kehilangan jati diri. Jika kamu di 

jalan yang benar, maka berbanggalah. 

 

Jadilah 1 yang selalu bersyukur ketika melihat 0, jadilah 1 yang selalu berusaha ketika melihat 2. 

(Frendy Prima W) 

 

Jika kamu melakukan 1 kebaikan, kamu akan mendapatkan balasan lebih dari sama dengan 1. 

Sedangkan jika kamu melakukan 1 keburukan, kamu akan mendapatkan balasan kurang dari 

sama dengan 1. (Almh. SaZ) 
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ABSTRAKSI 

 

Persoalan krisis energi listrik merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi 

oleh negara Indonesia. Salah satu komponen utama yang menjadi pertimbangan dalam 

perencanaan sistem pembangkit adalah generator induksi yang digunakan untuk mengubah 

energi mekanis menjadi energi listrik.  Hasil dari generator induksi sangat dipengaruhi dari 

ukuran kapasitor bank. Dalam penelitian ini akan diuji pengaruh kapasitor bank yang 

disusun secara pararel terhadap outputnya generator induksi yaitu nilai frekuensi, tegangan 

dan arus.  

 

Penelitian diawali dengan memasang kapasitor bank pada generator induksi yang 

dikopel dengan motor induksi sebagai penggerak mulanya. Ukuran kapasitor bank yang 

dipasang pada generator induksi masing- masing sebesar 8 µF, 16 µF, 24 µF, 32 µF, 40 µF, 

48 µF dan 56 µF selanjutnya memasang beban resistif, induktif dan beban kombinasi pada 

beban 40 dan 80 Watt. Kemudian dilakukan pengujian generator induksi pada kecepatan 

putar yaitu 1400 dan 1500 RPM. Setelah dilakukan pengujian dilanjutkan dengan mengukur 

keluaran dari frekuensi, tegangan dan arus, selanjutnya data tersebut dianalisis. 

 

Hasil penelitian generator induksi pada kecepatan 1400 RPM dengan  frekuensi 

antara 46 sampai dengan 50 Hz  saat beban 40, 80 dan beban kombinasi 160 Watt terletak 

pada kapasitor bank 16 , 32 dan 48 µF dan pada kecepatan 1500 RPM dengan  frekuensi 

antara 46 sampai dengan 50 Hz  saat beban 40, 80 dan beban kombinasi 160 Watt terletak 

pada kapasitor bank 8 , 8 dan 16 µF. Untuk kecepatan 1400 RPM dengan  tegangan antara 

200 sampai dengan 230 Volt  saat beban 40, 80 dan beban kombinasi 160 Watt terletak pada 

kapasitor bank 48 , 40 dan 48 µF sedangkan kecepatan 1500 RPM dengan  tegangan antara 

200 sampai dengan 230 Volt  saat beban 40, 80 dan beban kombinasi 160 Watt terletak pada 

kapasitor bank 24  dan 48 µF. Sedangkan  kecepatan 1400 RPM dengan arus yang paling 

tinggi  saat beban 40, 80 dan beban kombinasi 160 Watt terletak pada kapasitor bank 56 , 56 

dan 48 µF sedangkan kecepatan 1500 RPM dengan  arus yang paling tinggi  saat beban 40, 

80 dan beban kombinasi 160 Watt terletak pada kapasitor bank 48 , 48 dan 48 µF. 

Semakinbesarukurankapasitorbank pada generator induksi semakin tinggi pula keluaran 

dari tegangan dan arus. 

 

Kata kunci : generator induksi, kapasitor bank , frekuensi, tegangan, arus 

 


