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I. Latar Belakang 

Salah satu potensi sumber energi terbarukan yang dapat dimanfaatkan guna 

mewujudkan ketahanan energi nasional dan mendukung pembangunan ekonomi 

berkelanjutan adalah air. Di Indonesia banyak ditemukan lokasi yang memiliki potensi 

sumber daya air yang dapat digunakan untuk pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) 

maupun pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMh). Dibandingkan dengan sumber 

energi terbarukan lainnya, PLTM maupun PLTMh menawarkan investasi dan biaya operasi 

yang murah. 

Untuk pembangkit tenaga listrik kecil yang memanfaatkan sumber energi terbarukan, 

penggunaan mesin induksi sangat diandalkan karena banyak tersedia di pasaran, harganya 

relatif murah, serta mudah dalam hal operasi dan perawatan.  Pada dasarnya, generator 

induksi memiliki konstruksi mekanis dan elektrik yang sama dengan motor induksi. 

Generator induksi dapat menghasilkan tenaga listrik ketika kecepatan rotor melebihi 

kecepatan sinkronnya. Hal ini sama dengan motor induksi, yang apabila dioperasikan pada 

slip negatif, motor induksi akan mampu menghasilkan daya dan bekerja sebagai generator. 

Motor induksi jenis ini sering disebut dengan Motor Induksi Sebagai Generator (MISG). 

Namun demikian, generator induksi memerlukan suatu sistem jaringan listrik sebagai 

penyuplai daya reaktif, sehingga tidak cocok jika digunakan di daerah terpencil yang belum 

memiliki jaringan listrik. Mesin induksi membutuhkan suplai daya reaktif baik pada saat 

beroperasi sebagai motor maupun sebagai generator. Keterbatasan ini mampu diatasi dengan 

cara memparalelkan generator induksi dengan generator sinkron. Generator sinkron yang 

beroperasi eksitasi lebih (over excited) dapat memberikan suplai daya reaktif yang 

dibutuhkan generator induksi. 

Secara umum, operasi paralel generator sangat baik untuk mengatasi kebutuhan listrik 

atau beban yang terus meningkat. Operasi paralel antara generator induksi dengan generator 

sinkron dirasa lebih menguntungkan bagi kelangsungan pembangkit tenaga listrik kecil 

karena keduanya saling melengkapi dengan kelebihan dan kekurangan masing - masing. 



Namun demikian, perlu dilakukan suatu kajian guna mengetahui prosedur serta karakteristik 

operasi saat memparalelkan generator induksi dengan generator sinkron. Diperlukan suatu 

studi untuk mengetahui karakteristik kedua generator saat start up, kondisi pembebanan, 

serta shut down. 

 

II. Dasar Teori 

a) Motor Induksi Sebagai Generator (MISG) 

Kecepatan medan putar di dalam motor induksi dinyatakan oleh persamaan: 

ns = 120.f/p   (1) 

dengan   ns : kecepatan medan putar, rpm 

               f  : frekuensi sumber daya, Hz 

              p  : jumlah kutub motor induksi 

Kecepatan putar rotor tidak sama dengan kecepatan medan putar. Perbedaan tersebut 

dinyatakan dengan slip. 

 s = (ns – nr)/ns                       (2) 

dengan  s    : slip 

        ns   : kecepatan medan putar, rpm 

        nr   : kecepatan putar rotor, rpm 

Motor induksi tiga fase dapat dioperasikan sebagai generator dengan cara memutar rotor 

pada kecepatan di atas kecepatan medan putar atau mesin bekerja pada slip negatif. 

 

b) Generator Sinkron 

Generator sinkron berfungsi mengubah tenaga mekanis menjadi tenaga listrik arus bolak 

- balik. Disebut generator sinkron karena kecepatan rotornya sama dengan kecepatan medan  

magnet putar pada  stator.  Kecepatan  sinkron  ini  dihasilkan dari kecepatan  putar  rotor  

dengan  kutub -  kutub  magnet  yang  berputar  dengan kecepatan yang sama dengan medan 

putar pada stator. 

Dalam pembangkitan energi listrik, generator sinkron lebih sering digunakan daripada 

generator induksi. Hal tersebut dikarenakan generator sinkron dapat menghasilkan daya aktif 

maupun daya reaktif, dapat menghasilkan daya yang lebih besar, serta lebih mudah dalam 

pengaturan frekuensi dan tegangan. 



 

c) Operasi Paralel Generator Induksi dengan Generator Sinkron 

Bila suatu generator mendapatkan pembebanan yang melebihi kapasitasnya, maka dapat 

mengakibatkan generator tersebut tidak bekerja atau bahkan akan mengalami kerusakan. 

Untuk mengatasi kebutuhan listrik atau beban yang terus meningkat tersebut, bisa diatasi 

dengan menjalankan generator lain yang kemudian dioperasikan secara paralel dengan 

generator yang telah bekerja sebelumnya, pada satu jaringan listrik yang sama. 

Keuntungan dari menggabungkan dua generator atau lebih dalam suatu jaringan listrik 

adalah jika salah satu generator mengalami gangguan, maka generator tersebut dapat 

dihentikan dan beban dialihkan pada generator lain, sehingga pemutusan listrik secara total 

bisa dihindari. 

Penggunaan generator induksi cenderung lebih diandalkan untuk aplikasi pembangkit 

tenaga listrik kecil karena harganya relatif murah, serta mudah dalam hal operasi dan 

perawatan. Namun, kelemahan generator induksi ialah tidak mampu mengontrol sendiri 

tegangan terminalnya serta membutuhkan sumber eksternal untuk suplai daya reaktif. 

Kelemahan - kelemahan tersebut secara teoritis dapat ditanggulangi oleh generator sinkron. 

Selain memanfaatkan suplai dari generator sinkron, kebutuhan daya reaktif generator 

induksi juga dapat diperoleh melalui pemasangan kapasitor. Apabila menggunakan kapasitor, 

kapasitas kapasitor ditentukan dengan persamaan: 

               
  

         
  (3) 

               
  

       
  (4) 

dengan 

 C∆  : kapasitas kapasitor, µF 

 Qg  : daya reaktif yang dikompensasi, VAr 

 V   : tegangan fase-fase, V 

 f     : frekuensi, Hz 

 

III. Metodologi Penelitian 

Pengujian pada penelitian ini menggunakan dua set generator yaitu satu set MISG dan 

satu set generator sinkron. Satu set MISG terdiri dari motor induksi sangkar tupai 3 fase 



dengan daya 1,5 kW sebagai generator induksi dan motor induksi sangkar tupai 3 fase 

dengan daya 3 kW sebagai penggerak mula. Sedangkan satu set generator sinkron terdiri 

dari satu unit motor induksi 3 fase 4 kW sebagai penggerak mula dan satu unit generator 

sinkron 3 fase 3 kW. 

Secara garis besar, penelitian ini terdiri dari empat pokok pengujian, yaitu pengujian 

Motor Induksi Sebagai Generator (MISG), pengujian generator sinkron, pengujian tanpa 

beban operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron, dan pengujian berbeban 

operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron. Proses dalam pengujian-

pengujian tersebut dapat direpresentasikan oleh diagram alir berikut ini: 
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Gbr. 1 - Diagram alir pengujian 

Untuk pengujian tanpa beban dan berbeban operasi paralel generator induksi dengan 

generator sinkron, masing - masing dilakukan dalam kondisi tanpa kapasitor dan menggunakan 

kapasitor. 

Rangkaian pengujian untuk penelitian ini ditunjukkan pada gambar berikut: 
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Gbr. 2 - Rangkaian pengujian operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron 



a) Unit Beban 

Pada penelitian ini digunakan unit beban berupa lampu pijar yang terdiri dari 9 bohlam 

lampu pijar dengan spesifikasi 220 V-230V/200 W, 6 bohlam lampu pijar dengan spesifikasi 

220 V-230V/100 W, dan 9 bohlam lampu pijar dengan spesifikasi 220 V-240V/25 W. 

b) Unit Kapasitor 

Pada penelitian ini digunakan satu unit kapasitor berkapasitas 31,5 μF, 400/450 Volt 

dan satu unit kapasitor berkapasitas 15 µF, 400/450 Volt. 

 

IV. Hasil dan Pembahasan 

a) Penentuan Penggerak Mula 

Set generator sinkron yang digunakan pada penelitian ini perlu disusun ulang rancang 

bangunnya terutama pada bagian pulley dan belt. Oleh karena generator sinkron akan 

dioperasikan paralel dengan generator induksi, maka penentuan kecepatan putar penggerak 

mula dari generator sinkron harus disesuaikan dengan kondisi kecepatan dari generator 

induksi. Generator induksi pada pengujian ini mampu beroperasi pada frekuensi 50 Hz. 

Setelah dilakukan beberapa kali pengujian dengan berbagai ukuran pulley, kondisi 

operasi paralel optimal diperoleh ketika pulley pada sisi generator sama besar dengan pulley 

penggerak mula, yaitu 4 inch. Dari hasil perhitungan, frekuensi generator sinkron adalah: 

             
   

  
         

  

  
               

             
     

 
   

               

   
 
      

   
          

b) Penentuan Nilai Kebutuhan VAr MISG 

Berdasarkan data dari name plate mesin yang digunakan, daya reaktif yang dibutuhkan 

generator induksi saat beban penuh adalah: 

  √    

  √                    

                    

        

                             

Pada pengujian yang dilakukan, kapasitor dirangkai hubung wye (Y), sehingga 

kapasitas kapasitor yang diperlukan adalah: 



            
      

           
 

                     

Karena kapasitor dengan kapasitas 31,13 µF tidak tersedia di pasaran, maka untuk 

percobaan ini dipilih kapasitor dengan kapasitas yang paling mendekati nilai di atas dan 

tersedia di pasaran, yaitu 31,5 µF. 

c) Pengujian MISG 

Pengujian MISG tanpa beban digunakan untuk mengetahui pengaruh besarnya tegangan 

terminal generator terhadap daya reaktif yang dibutuhkan generator. Dari pengujian ini dapat 

diketahui pula pengaruh besarnya arus pada generator induksi terhadap tegangan 

keluarannya. 

Berikut ini adalah karakteristik daya reaktif yang dibutuhkan MISG beroperasi stand 

alone dengan variasi tegangan keluaran: 

 

Gbr. 3 - Karakteristik kebutuhan daya reaktif MISG stand alone dengan variasi tegangan 

keluaran 

d) Pengujian Generator Sinkron 

Pengujian generator sinkron terdiri dari beberapa macam pengujian, namun pada 

penelitian ini yang dibutuhkan ialah pengujian tanpa beban, yang digunakan untuk 

mengetahui kurva karakteristik tanpa beban dari generator sinkron. 

Berikut ini adalah karakteristik tanpa beban dari generator sinkron, yang 

menggambarkan grafik tegangan terminal terhadap arus eksitasi: 
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Gbr. 4 - Kurva karakteristik generator sinkron tanpa beban 

 

e) Pengujian Kerja Paralel Generator Induksi dengan Generator Sinkron 

 

1. Start Up Operasi Paralel Generator Induksi dengan Generator Sinkron 

Start up operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron dimulai dengan 

memutar penggerak mula dari generator sinkron pada kecepatan nominalnya. Kemudian 

eksitasi generator sinkron diatur agar tegangan terminal keluarannya berada pada level 

nominalnya, yaitu 220 VLN. Sebelum dihubungkan dengan generator sinkron, MISG 

diputar dengan kecepatan secukupnya agar dapat mempermudah proses penghubungan 

ke generator sinkron. Arah putar mesin induksi harus sama dengan arah putar generator 

sinkron. Kemudian mesin induksi yang beroperasi dalam keadaan motoring 

dihubungkan dengan generator sinkron. Tegangan terminal akan turun, sehingga perlu 

dilakukan pengaturan lagi terhadap arus eksitasi agar tegangan terminal kembali ke 

level 220 VLN. Selanjutnya daya penggerak mula dari mesin induksi ditambah sampai 

mesin tersebut beroperasi generating dan berada pada kondisi tanpa beban (idle). 

Kondisi generator induksi dapat diamati melalui unit kWh meter, dimana kWh meter 

akan berhenti berputar saat generator induksi berada dalam kondisi idle. Pada posisi ini, 

generator induksi telah terhubung paralel dengan generator sinkron dan proses di atas 

tidak memerlukan alat penyinkron atau synchronoscope. 

 

2. Pengujian Tanpa Beban Operasi Paralel Generator Induksi dengan Generator 

Sinkron 
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Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui kurva karakteristik tanpa beban ketika 

generator sinkron dioperasikan paralel dengan generator induksi, baik tanpa maupun 

menggunakan kapasitor. Jika dibandingkan dengan kurva karakteristik tanpa beban 

ketika generator sinkron diperasikan stand alone, maka diperoleh perbandingan grafik 

berikut ini: 

 

Gbr. 5 - Perbandingan kurva karakteristik tanpa beban 

Dari gambar di atas dapat diketahui bahwa kenaikan tegangan terminal bergantung 

pada kenaikan arus eksitasi yang diberikan pada generator sinkron. Artinya, pada 

operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron, pengaturan tegangan 

terminal dari sistem dilakukan oleh generator sinkron. Pemasangan kapasitor membuat 

kenaikan profil tegangan terminal untuk setiap penambahan arus eksitasi menjadi lebih 

baik dibandingkan dengan saat belum dilakukan pemasangan kapasitor.  

 

3. Pengujian Berbeban Operasi Paralel Generator Induksi dengan Generator 

Sinkron 

3.1 Pengujian Berbeban Operasi Paralel Generator Tanpa Kapasitor 

Pengujian ini terdiri dari 3 (tiga) sub-pengujian dengan prosedur dan tujuan yang 

berbeda. 

1) Pengujian pertama bertujuan untuk mengetahui respon alami sistem paralel kedua 

generator ketika diberi beban. Dari hasil pengujian diketahui bahwa beban yang 

diberikan kepada sistem ternyata hampir seluruhnya ditanggung oleh generator 
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sinkron. Maka dapat disimpulkan bahwa pada operasi paralel generator induksi 

dengan generator sinkron, generator sinkron lebih tanggap (responsif) terhadap 

pembebanan. 

2) Pengujian kedua yaitu pengujian kemampuan suplai daya generator induksi pada 

operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron, yang bertujuan untuk 

mengetahui berapa kapasitas pembebanan maksimum generator induksi pada 

operasi paralel generator tersebut. 

Karena generator sinkron lebih tanggap terhadap pembebanan, maka setiap 

kenaikan beban yang diberikan pada pengujian ini seluruhnya akan diambil oleh 

generator sinkron terlebih dahulu. Oleh karena itu, setiap terjadi penambahan 

beban, perlu dilakukan pengaturan pada daya penggerak mula dari generator 

induksi agar hampir seluruh beban dialihkan ke generator induksi. 

Dari hasil pengujian diketahui bahwa kemampuan maksimum generator induksi 

dalam menyuplai daya saat dioperasikan paralel dengan generator sinkron adalah 

975 Watt atau 325 Watt/fase, jauh di bawah kapasitas daya yang tertulis pada 

name plate sebesar 1,5 kW. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kemampuan 

suplai daya generator induksi menurun ketika generator induksi dioperasikan 

paralel dengan generator sinkron. 

3) Pengujian ketiga yaitu pengujian kemampuan suplai daya operasi paralel 

generator induksi dengan generator sinkron, yang bertujuan untuk mengetahui 

berapa kapasitas pembebanan maksimum dari operasi paralel generator induksi 

dengan generator sinkron. 

Dari hasil pengujian, diketahui bahwa kemampuan suplai daya maksimum operasi 

paralel generator induksi dengan generator sinkron tanpa kapasitor adalah 1950 

Watt atau 650 Watt/fase. 

 

3.2 Pengujian Berbeban Operasi Paralel Generator Menggunakan Kapasitor 

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui berapa kapasitas pembebanan 

maksimum dari operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron setelah 

diberi penambahan kapasitor. Kapasitas kapasitor yang digunakan ada tiga, yaitu 15 µF, 

31,5 µF, dan 46,5 µF. 



Dari hasil pengujian dengan ketiga kapasitor di atas, jika digambarkan grafik 

trend tegangan terminalnya saja dan dibandingkan dengan grafik trend tegangan 

terminal pada pengujian berbeban operasi paralel generator tanpa kapasitor, maka dapat 

diperoleh perbandingan grafik berikut ini: 

 

 

Gbr. 6 - Perbandingan grafik trend tegangan terminal pada pengujian berbeban 

operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron 

 

Jika melihat perbandingan grafik trend tegangan terminal di atas, grafik tegangan 

terminal untuk kapasitor 31,5 µF menunjukkan trend dan stabilitas tegangan yang lebih 

baik dibandingkan dengan yang lain. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai kapasitas 

kapasitor paling optimal yang dapat ditambahkan guna meningkatkan profil tegangan 

dari sistem paralel generator induksi dengan generator sinkron adalah 31,5 µF. 

 

Tabel 1 - Perbandingan hasil pengujian berbeban operasi paralel generator induksi 

dengan generator sinkron 
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Tabel di atas menunjukkan bahwa penambahan kapasitor dengan kapasitas yang 

berlebihan justru menurunkan kemampuan suplai daya maksimum dari sistem paralel 

kedua generator. Selain itu, arus eksitasi maksimum yang dapat diberikan akan menurun 

untuk setiap peningkatan kapasitas kapasitor. 

 

V. Kesimpulan 

1. MISG akan menyerap daya reaktif yang lebih besar ketika tegangan terminalnya berada 

pada level yang lebih tinggi. Kenaikan tegangan terminal MISG menyebabkan MISG 

memerlukan lebih banyak daya reaktif untuk memenuhi kebutuhan arus magnetisasinya. 

2. Start up operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron dilakukan dengan 

menghubungkan MISG sebagai beban bagi generator sinkron terlebih dahulu. Melalui 

pengaturan eksitasi pada generator sinkron serta pengaturan daya penggerak mula pada 

MISG, kemudian MISG dioperasikan generating sehingga terjadi operasi paralel antara 

generator sinkron dengan MISG. Proses memparalelkan generator induksi dengan 

generator sinkron pada penelitian ini tidak memerlukan alat penyinkron atau 

synchronoscope. 

3. Pada operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron, pengaturan tegangan 

terminal pada sistem dilakukan oleh generator sinkron. 

4. Pada operasi paralel generator induksi dengan generator sinkron, generator sinkron 

lebih tanggap terhadap pembebanan. 

5. Pemasangan kapasitor dapat meningkatkan kemampuan pengaruh arus eksitasi 

generator sinkron terhadap pengaturan nilai tegangan terminal pada operasi paralel 

kedua generator, sehingga profil tegangan terminal menjadi lebih baik. Meskipun 

demikian, nilai arus eksitasi maksimum yang dapat diberikan akan menurun untuk 

setiap peningkatan kapasitas kapasitor. 

6. Penambahan kapasitor dengan kapasitas yang sesuai dapat meningkatkan kapasitas daya 

maksimum dari sistem paralel generator induksi dengan generator sinkron. Pemasangan 

kapasitor dengan kapasitas yang terlalu besar justru menurunkan kemampuan suplai 

daya maksimum dari sistem. 
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