
 

 

1 

 

PENGARUH KAPASITOR BANK TERHADAP OUTPUT DARI 

GENERATOR INDUKSI 1 FASA 

                   

 

 

 

 

 

 

TUGAS AKHIR 

Disusun untuk Melengkapi Tugas Akhir dan Syarat-syarat untuk  

Mencapai Gelar Sarjana Teknik Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Disusun Oleh : 

JOKO SUSILO 

D400100015 

 

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN TEKNIK ELEKTRO 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2014



 

2 

 



jurnal emitor 

1 

 

 

PENGARUH KAPASITOR BANK TERHADAP OUTPUT DARI GENERATOR INDUKSI 1 

FASA 
 

Joko Susilo, Agus Supardi, Dedy Ary Prasetyo 

 Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Surakarta 

Jl. A. Yani Tromol Pos 1 Pabelan Kartasura 57102 Telp 0271 717417 

Email: je_susilo@yahoo.com 

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, 80 dan beban kombinasi 160 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 , 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. Semakin besar ukuran kapasitor bank pada generator induksi semakin tinggi pula keluaran dari  

tegangan dan arus. 

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

1. PENDAHULUAN 
Persoalan krisis energi listrik merupakan 

salah satu persoalan besar yang dihadapi oleh 

negara Indonesia. Ketidakseimbangan antara 

peningkatan kebutuhan daya listrik dengan 

peningkatan kapasitas pembangkit 

mengakibatkan adanya defisit energi listrik. 

Selain itu, masih banyak daerah-daerah terpencil 

yang belum tersentuh oleh program elektrifikasi. 

Dalam rangka mengembangkan sistem 

pembangkit listrik di daerah terpencil, tuntutan 

utamanya adalah bagaimana membuat sistemnya 

sederhana, mudah perawatannya dan bisa 

dioperasikan oleh masyarakat di sekitarnya. 

Salah satu komponen utama yang menjadi 

pertimbangan dalam perencanaan sistem 

pembangkit adalah jenis generator yang 

digunakan untuk mengubah energi mekanis 

menjadi energi listrik. Generator induksi 

merupakan salah satu alternatif di antara 

beberapa jenis generator lainnya. Generator 

induksi mempunyai konstruksi yang kokoh, 

tidak memerlukan sikat arang/komutator, 

harganya murah, mudah perawatannya, mudah 

pengoperasiannya, dan mampu membangkitkan
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 tenaga listrik pada berbagai kecepatan. 

Karakteristik inilah yang menyebabkan 

generator induksi menjadi salah satu alternatif 

pilihan untuk aplikasi pembangkit listrik berdaya 

kecil pada daerah yang terpencil lokasinya.  

Apabila generator induksi hendak diterapkan 

pada suatu sistem pembangkit di lokasi terpencil, 

maka akan dijumpai kenyataan bahwa potensi 

tenaga penggerak mula yang digunakan untuk 

memutar generator tersebut adalah tidak 

konstan. Pada pembangkit tenaga mikrohidro 

sering dijumpai debit air yang berbeda-beda 

akibat pengaruh musim. Di sisi lain, beban 

harian yang harus dipikul oleh sistem 

pembangkit tersebut juga tidak konstan. Kondisi 

ini akan berdampak besar terhadap tegangan dan 

frekuensi pembangkit tersebut. Oleh karena itu 

perlu dilakukan suatu penelitian untuk membuat 

suatu prototipe generator induksi yang dapat 

menghasilkan tegangan dan frekuensi dalam 

batas-batas kualitas yang baik walaupun untuk 

implementasi di daerah terpencil. 

2. METODE PENELITIAN 
2.1 Bahan dan Peralatan  

Bahan dan peralatan utama yang digunakan 

untuk mendukung penelitian ini adalah : 

a. Generator sebagai pembangkit listrik saat 

pengujian. 

b. Motor induksi sebagai penggerak generator. 

c. V – Belt A-65.  

d. Puli dengan ukuran 3 inci. 

e. Kapasitor dengan ukuran 8 µF. 

f. Lampu pijar ukuran 40 Watt dan lampu TL 

ukuran 40 Watt. 

g. Dudukan dari besi sebagai tempat motor 

listrik dan generator.  

h. Mur baut. 

i. Tachometer  untuk  mengukur  kecepatan  

putar dari generator. 

j. Clampmeter untuk mengukur keluaran 

tegangan, frekuensi, arus dan cos ϕ.  

k. Kunci pas. 

l. Obeng. 

2.2 Tahap Pengolahan Data 

a. Melakukan pengujian motor induksi dan 

generator. 

b. Melakukan variasi ukuran kapasitor bank 

pada generator dengan mengatur tegangan 

menggunakan alat Voltage Regulator 

melalui inputan dari motor induksi. 

c. Melakukan pengukuran dengan variasi 

ukuran kapasitor bank yang dihasilkan 

keluaran oleh generator tanpa beban. 

d. Melakukan pengukuran dengan variasi 

ukuran kapasitor bank yang dihasilkan oleh 

generator menggunakan beban resistif 

(lampu pijar). 

e. Melakukan pengukuran dengan variasi 

ukuran kapasitor bank yang dihasilkan oleh 

generator menggunakan beban induktif 

(lampu TL). 

f. Melakukan pengukuran dengan variasi 

ukuran kapasitor bank yang dihasilkan oleh 

generator menggunakan beban resistif 

(lampu pijar) dan induktif (lampu TL). 

g. Melakukan analisis data. 

h. Penyusunan laporan tugas akhir. 

2.3 Diagram Alir Penelitian 
Diagram alir penelitian ditunjukkan pada 

gambar 1. 

 
Gambar 1. Alur penelitian 



 

 

3 

 

3. HASIL PENELITIAN DAN 

PEMBAHASAN 

Penelitian yang dilakukan adalah 

penelitian mengenai pengaruh ukuran 

kapasitor bank terhadap generator induksi 1 

fasa yang dikopelkan dengan sebuah motor 

listrik sebagai penggeraknya. Hasil penelitian 

pada pengujian pengaruh kapasitor bank 

terhadap output yang berupa frekuensi, 

tegangan dan arus dari generator induksi 1 

fasa. Untuk pengujian generator induksi 

menggunakan pully 3 inci. Setiap pengujian 

generator menggunakan ukuran kapasitor bank 

dengan ukuran 8 μF.  

 

3.1. Pembahasan Generator Dalam Kondisi 

Tanpa Beban 

 

Gambar 2. Hubungan kapasitor bank dengan 

frekuensi pada saat generator induksi tanpa 

beban. 

 

Gambar 3. Hubungan kapasitor bank dengan 

tegangan pada saat generator induksi tanpa 

beban. 

Berdasarkan gambar 2 terlihat bahwa 

pada saat generator induksi diputar pada 

kecepatan 1400 RPM dalam kondisi  tanpa 

beban maka nilai frekuensi terbesar pada ukuran 

kapasitor bank 64 µF yaitu sebesar 49 Hz. Untuk 

kecepatan 1500 RPM tanpa beban nilai 

frekuensinya hampir mendekati standard yang 

ditetapkan PLN pada ukuran kapasitor bank 8 

dan 32 µF yaitu sebesar 49.9 Hz. 

Pada gambar 3 terlihat bahwa pada saat 

generator induksi diputar pada kecepatan 1400 

RPM dalam kondisi tanpa beban, nilai tegangan 

paling besar pada ukuran kapasitor bank 72 µF 

yaitu sebesar 225.6 volt. Untuk kecepatan 1500 

RPM mengalami peningkatan nilai tegangan, 

nilai yang paling besar pada ukuran kapasitor 

bank 16 µF yaitu sebesar 252.3 volt. Pada 

kecepatan. 

3.2. Pembahasan Generator Dalam Kondisi 

Beban Resistif 

 

Gambar 4. Hubungan kapasitor bank dengan 

frekuensi pada saat generator induksi dengan 

beban resistif. 
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Gambar 5. Hubungan kapasitor bank dengan 

tegangan pada saat generator induksi dengan 

beban  resistif. 

 

Gambar 6. Hubungan kapasitor bank dengan 

arus pada saat generator induksi dengan beban  

resistif. 

 
Gambar 7. Hubungan kapasitor bank dengan 

frekuensi pada saat generator induksi dengan 

beban resistif. 

 
Gambar 8. Hubungan kapasitor bank dengan 

tegangan pada saat generator induksi dengan 

beban  resistif. 

 

Gambar 9. Hubungan kapasitor bank dengan 

arus pada saat generator induksi dengan beban 

resistif. 

Berdasarkan gambar 4 terdapat dua 

beban yaitu 40 watt dan 80 watt dengan beban 

resistif. Untuk beban 40 watt nilai frekuensi 

yang paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 

24 dan 32 µF yaitu sebesar 46.3 Hz. Dan beban 

80 watt nilai frekuensi yang paling besar 

terdapat pada ukuran kapasitor 32 dan 42 µF 

yaitu sebesar 46.2 Hz. Pada beban 40 watt dan 

beban 80 watt ukuran kapasitor bank 8 dan 16 

µF nilai frekuensinya tidak ada, dikarenakan 

pada saat percobaan kedua beban resistif tidak 

menyala. 

Pada gambar 5 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban resistif. Untuk 

beban 40 watt nilai tegangannya yang paling 

besar terdapat pada ukuran kapasitor 56 µF yaitu 

sebesar 227 volt. Dan beban 80 watt nilai 
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tegangannya yang paling besar terdapat pada 

ukuran kapasitor 56 µF yaitu sebesar 225.7 volt. 

Pada beban 40 watt dan beban 80 watt ukuran 

kapasitor bank 8 dan 16 µF nilai tegangannya 

tidak ada, dikarenakan pada saat percobaan 

kedua beban resistif tidak menyala. 

Pada gambar 6 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban resistif. Untuk 

beban beban 40 watt nilai arusnya yang paling 

besar terdapat pada ukuran kapasitor 56 µF yaitu 

sebesar 0.34 A. Dan beban 80 watt nilai arusnya 

yang paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 

48 dan 56 µF yaitu sebesar 0.17 A. Pada beban 

40 watt dan beban 80 watt ukuran kapasitor bank 

8 dan 16 µF nilai tegangannya tidak ada, 

dikarenakan pada saat percobaan kedua beban 

resistif tidak menyala. 

 

Pada gambar 7 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban resistif. Untuk 

beban 40 watt nilai frekuensi yang paling besar 

terdapat pada ukuran kapasitor 8 µF yaitu 

sebesar 49.7 Hz. Dan beban 80 watt nilai 

frekuensi yang paling besar terdapat pada ukuran 

kapasitor 8 µF yaitu sebesar 49.5 Hz. Untuk 

kedua beban nilai frekuensinya hampir 

mendekati standard PLN yaitu 50 Hz tetapi pada 

beban 80 watt ukuran kapasitor bank 56 µF nilai 

frekuensinya tidak ada, dikarenakan pada saat 

percobaan beban resistif tidak menyala. 

Pada gambar 8 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban resistif. Untuk 

beban 40 watt nilai tegangannya yang paling 

besar terdapat pada ukuran kapasitor 56 µF yaitu 

sebesar 241.1 volt. Dan beban 80 watt nilai 

tegangannya yang paling besar terdapat pada 

ukuran kapasitor 48 µF yaitu sebesar 237.6 volt. 

Pada beban 80 watt ukuran kapasitor bank 56 µF 

nilai tegangannya tidak ada, dikarenakan pada 

saat percobaan beban resistif tidak menyala. 

Pada gambar 9 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban resistif. Untuk 

beban 40 watt nilai arusnya yang paling besar 

terdapat pada ukuran kapasitor 56 µF yaitu 

sebesar 0.18 A. Dan beban 80 watt nilai arusnya 

yang paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 

48 µF yaitu sebesar 0.35. Pada beban 80 watt 

ukuran kapasitor bank 56 µF nilai arusnya tidak 

ada, dikarenakan pada saat percobaan beban 

resistif tidak menyala. 

3.4. Pembahasan Generator Dalam Kondisi 

Beban Induktif 

 

Gambar 10. Hubungan kapasitor bank dengan 

frekuensi pada saat generator induksi dengan 

beban induktif. 

 

Gambar 11. Hubungan kapasitor bank dengan 

tegangan pada saat generator induksi dengan 

beban induktif. 
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Gambar 12. Hubungan kapasitor bank dengan 

arus pada saat generator induksi dengan beban 

induktif. 

 

 

Gambar 13. Hubungan kapasitor bank dengan 

frekuensi pada saat generator induksi dengan 

beban induktif. 

 

Gambar 14. Hubungan kapasitor bank dengan 

tegangan pada saat generator induksi dengan 

beban induktif. 

 

 

Gambar 15. Hubungan kapasitor bank dengan 

arus pada saat generator induksi dengan beban 

induktif. 

Pada gambar 10 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif. 

Untuk beban 40 watt nilai frekuensi yang paling 

besar terdapat pada ukuran kapasitor 16 µF 

yaitu sebesar 46.4 Hz. Dan beban 80 watt nilai 

frekuensi yang paling besar terdapat pada 

ukuran kapasitor 32 µF yaitu sebesar 46.28 Hz. 

Untuk kedua beban nilai frekuensinya kurang 

dari standard PLN yaitu 50 Hz tetapi pada 

beban 40 watt dan beban 80 watt ukuran 

kapasitor bank 8 µF nilai frekuensinya tidak 

ada, dikarenakan pada saat percobaan beban 

induktif tidak menyala dan untuk 56 µF terlalu 

besar ukuran kapasitor maka kecepatannya 

tidak bisa mencapai 1400 RPM. 

Pada gambar 11 terdapat dua beban yaitu 40 

watt dan 80 watt dengan beban induktif. Untuk 

beban 40 watt nilai tegangannya yang paling 

besar terdapat pada ukuran kapasitor 48 µF 

yaitu sebesar 230.5 volt. Dan beban 80 watt 

nilai tegangannya yang paling besar terdapat 

pada ukuran kapasitor 48 µF yaitu sebesar 

214.6 volt. Untuk kedua beban ukuran kapasitor 

bank 8 µF nilai tegangannya tidak ada, 

dikarenakan pada saat percobaan beban induktif 

tidak menyala dan untuk 56 µF terlalu besar 

ukuran kapasitor bank maka kecepatannya tidak 

bisa mencapai 1400 RPM. 
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Pada gambar 12 terdapat dua beban yaitu 40 

watt dan 80 watt dengan beban induktif. Untuk 

beban 40 watt nilai arusnya yang paling besar 

terdapat pada ukuran kapasitor 48 µF yaitu 

sebesar 0.3 A. Dan beban 80 watt nilai arusnya 

yang paling besar terdapat pada ukuran 

kapasitor 48 µF yaitu sebesar 0.48 A. Untuk 

kedua beban ukuran kapasitor bank 8 µF nilai 

arusnya tidak ada, dikarenakan pada saat 

percobaan beban induktif tidak menyala dan 

untuk 56 µF terlalu besar ukuran kapasitor bank 

maka kecepatannya tidak bisa mencapai 1400 

RPM. 

Pada gambar 13 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif. 

Untuk beban 40 watt nilai frekuensi yang paling 

besar terdapat pada ukuran kapasitor 16 µF yaitu 

sebesar 49.6 Hz. Dan beban 80 watt nilai 

frekuensi yang paling besar terdapat pada ukuran 

kapasitor 24 µF yaitu sebesar 49.4 Hz. Untuk 

kedua beban nilai frekuensinya hampir 

mendekati standard PLN yaitu 50 Hz tetapi pada 

beban 40 watt dan beban 80 watt ukuran 

kapasitor bank 8 µF nilai frekuensinya tidak ada, 

dikarenakan pada saat percobaan beban induktif 

tidak menyala dan untuk 56 µF terlalu besar 

ukuran kapasitor maka kecepatannya tidak bisa 

mencapai 1500 RPM. 

Pada gambar 14 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif. 

Untuk beban 40 watt nilai tegangannya yang 

paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 48 

µF yaitu sebesar 250.2 volt. Dan beban 80 watt 

nilai tegangannya yang paling besar terdapat 

pada ukuran kapasitor 48 µF yaitu sebesar 257.1 

volt. Untuk kedua beban ukuran kapasitor bank 

8 µF nilai tegangannya tidak ada, dikarenakan 

pada saat percobaan beban induktif tidak 

menyala dan untuk 56 µF terlalu besar ukuran 

kapasitor bank maka kecepatannya tidak bisa 

mencapai 1500 RPM. 

Pada gambar 15 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif. 

Untuk beban 40 watt nilai arusnya yang paling 

besar terdapat pada ukuran kapasitor 48 µF yaitu 

sebesar 0.36 A. Dan beban 80 watt nilai arusnya 

yang paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 

48 µF yaitu sebesar 0.68 A. Untuk kedua beban 

ukuran kapasitor bank 8 µF nilai arusnya tidak 

ada, dikarenakan pada saat percobaan beban 

induktif tidak menyala dan untuk 56 µF terlalu 

besar ukuran kapasitor bank maka kecepatannya 

tidak bisa mencapai 1500 RPM. 

 

4.4. Pembahasan Generator Dalam Kondisi 

Beban Induktif dan Resistif 

 

Gambar 16. Hubungan kapasitor bank dengan 

frekuensi pada saat generator induksi dengan 

beban induktif dan resistif. 

 

Gambar 17. Hubungan kapasitor bank dengan 

tegangan pada saat generator induksi dengan 

beban induktif dan resistif. 
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Gambar 18. Hubungan kapasitor bank dengan 

arus pada saat generator induksi dengan beban 

induktif dan resistif. 

 

Gambar 19. Hubungan kapasitor bank dengan 

frekuensi pada saat generator induksi dengan 

beban induktif dan resistif. 

 

Gambar 20. Hubungan kapasitor bank dengan 

tegangan pada saat generator induksi dengan 

beban induktif dan resistif. 

 

Gambar 21. Hubungan kapasitor bank dengan 

arus pada saat generator induksi dengan beban 

induktif dan resistif. 

Pada gambar 16 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif dan 

resistif. Untuk beban 40 watt nilai frekuensi 

yang paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 

32 dan 40 µF yaitu sebesar 46.3 Hz. Dan beban 

80 watt nilai frekuensi yang paling besar 

terdapat pada ukuran kapasitor 32 dan 40 µF 

yaitu sebesar 46.2 Hz. Untuk kedua beban nilai 

frekuensinya kurang dari standard PLN yaitu 50 

Hz tetapi pada beban 40 watt ukuran kapasitor 

bank 8 µF dan beban 80 watt pada ukuran 

kapasitor 8, 16 dan 24 µF nilai frekuensinya 

tidak ada, dikarenakan pada saat percobaan 

beban induktif tidak menyala dan untuk 56 µF 

terlalu besar ukuran kapasitor maka 

kecepatannya tidak bisa mencapai 1400 RPM. 

Pada gambar 17 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif dan 

resistif. Untuk beban 40 watt nilai tegangannya 

yang paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 

48 µF yaitu sebesar 200 volt. Dan beban 80 watt 

nilai tegangannya yang paling besar terdapat 

pada ukuran kapasitor 48 µF yaitu sebesar 188.9 

volt. Untuk beban 40 watt ukuran kapasitor bank 

8 µF dan beban 80 watt pada ukuran kapasitor 8, 

16 dan 24 µF nilai tegangannya tidak ada, 

dikarenakan pada saat percobaan beban induktif 

tidak menyala dan untuk 56 µF terlalu besar 

ukuran kapasitor bank maka kecepatannya tidak 

bisa mencapai 1400 RPM. 
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Pada gambar 18 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif dan 

resistif. Untuk beban 40 watt nilai arusnya yang 

paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 24 

µF yaitu sebesar 0.37 A. Dan beban 80 watt nilai 

arusnya yang paling besar terdapat pada ukuran 

kapasitor 48 µF yaitu sebesar 0.56 A. Untuk 

beban 40 watt ukuran kapasitor bank 8 µF dan 

beban 80 watt pada ukuran kapasitor 8, 16 dan 

24 µF nilai arusnya tidak ada, dikarenakan pada 

saat percobaan beban induktif tidak menyala dan 

untuk 56 µF terlalu besar ukuran kapasitor bank 

maka kecepatannya tidak bisa mencapai 1400 

RPM. 

Pada gambar 19 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif dan 

resistif. Untuk beban 40 watt nilai frekuensi 

yang paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 

40 dan 48 µF yaitu sebesar 49.3 Hz. Dan beban 

80 watt nilai frekuensi yang paling besar 

terdapat pada ukuran kapasitor 16, 24 dan 32 µF 

yaitu sebesar 49.4 Hz. Untuk kedua beban nilai 

frekuensinya kurang dari standard PLN yaitu 50 

Hz tetapi untuk kedua beban ukuran kapasitor 

bank 8 µF nilai frekuensinya tidak ada, 

dikarenakan pada saat percobaan beban induktif 

tidak menyala dan untuk 56 µF terlalu besar 

ukuran kapasitor maka kecepatannya tidak bisa 

mencapai 1500 RPM. 

Pada gambar 20 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif dan 

resistif. Untuk beban 40 watt nilai tegangannya 

yang paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 

32 µF yaitu sebesar 241.2 volt. Dan beban 80 

watt nilai tegangannya yang paling besar 

terdapat pada ukuran kapasitor 48 µF yaitu 

sebesar 218.7 volt. Untuk kedua beban ukuran 

kapasitor bank 8 µF nilai tegangannya tidak ada, 

dikarenakan pada saat percobaan beban induktif 

tidak menyala dan untuk 56 µF terlalu besar 

ukuran kapasitor bank maka kecepatannya tidak 

bisa mencapai 1500 RPM. 

Pada gambar 21 terdapat dua beban yaitu 

40 watt dan 80 watt dengan beban induktif dan 

resistif. Untuk beban 40 watt nilai arusnya yang 

paling besar terdapat pada ukuran kapasitor 32 

µF yaitu sebesar 0.47 A. Dan beban 80 watt nilai 

arusnya yang paling besar terdapat pada ukuran 

kapasitor 48 µF yaitu sebesar 0.72 A. Untuk 

kedua beban ukuran kapasitor bank 8 µF nilai 

arusnya tidak ada, dikarenakan pada saat 

percobaan beban induktif tidak menyala dan 

untuk 56 µF terlalu besar ukuran kapasitor bank 

maka kecepatannya tidak bisa mencapai 1500 

RPM. 

4.  KESIMPULAN 

Berdasarkan uraian dari hasil penelitian dan 

pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai 

berikut : 

1. Semakin besar ukuran kapasitor pada 

generator induksi semakin tinggi pula 

keluaran dari frekuensi, tegangan dan arus. 

2. Pada pembebanan resistif diperoleh frekuensi 

ideal 49.7 Hz terletak pada ukuran kapasitor 

bank 8 µF dengan kecepatan 1500 RPM 

beban 40 Watt. Untuk tegangan ideal 217.1 

Volt terletak pada ukuran kapasitor bank 48 

µF dengan kecepatan 1400 RPM beban 40 

Watt. Sedangkan arus terbesar 49 Ampere 

terletak pada ukuran kapasitor bank 48 dan 56 

µF dengan kecepatan 1400 RPM beban 80 

Watt. 

3. Pada pembebanan induktif diperoleh 

frekuensi ideal 49.6 Hz terletak pada ukuran 

kapasitor bank 16 µF dengan kecepatan 1500 

RPM beban beban 40 Watt. Untuk tegangan 

ideal 220 Volt terletak pada ukuran kapasitor 

bank 24 µF dengan kecepatan 1500 RPM 

beban 80 Watt. Sedangkan arus terbesar 0.68 

Ampere terletak pada ukuran kapasitor bank 

48 µF dengan kecepatan 1500 RPM beban  80 

Watt. 

4. Pada pembebanan induktif dan resistif 

diperoleh ideal 49.4 Hz terletak pada ukuran 

kapasitor bank 16, 24 dan 32 µF dengan 

kecepatan 1500 RPM beban 80 Watt. Untuk 

tegangan ideal 218.7 Volt terletak pada 
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ukuran kapasitor bank 48 µF dengan 

kecepatan 1500 RPM beban 80 Watt. 

Sedangkan arus terbesar 0.72 Ampere terletak 

pada ukuran kapasitor bank 48 µF dengan 

kecepatan 1500 RPM beban  80 Watt. 
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