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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Load Bank 

Load Bank adalah suatu alat yang dipakai untuk pengetesan terhadap 

kemampuan transformer, battery ataupun genset, ada beberapa macam load 

bank yang sering kita temui antara lain load bank yang menggunakan air 

garam yang biasa disebut dengan Dummy Load, Load bank yang 

menggunakan Electric Heater maupun Grid Resistor.Fungsi Load Bank ini 

adalah untuk mengetahui seberapa besar kemampuan Genset atau Transformer 

sebelum dioperasikan langsung ke beban nyata, selain itu untuk mengetahui 

pula apakah ada perubahan kharakteristik pada alat yang di tes tersebut dan 

apakah sudah sesuai dengan label kapasitas yang ada atau tidak, misalnya 

untuk frequensi apakah dengan semakin tinggi pembebanan frequensi genset 

apakah bisa tetap stabil sebagaimana kerja genset tanpa beban, demikian pula 

dengan tegangannya apakah masih juga bisa tetap bertahan di titik tegangan 

yang dikehendaki, bagaimana pula dengan sistim tekanan minyak pelumas dan 

temperatur mesinnya, dengan simulasi tes beban dengan Load Bank ini 

perubahan parameter yang terjadi bisa diamati, apakah perubahan-perubahan 

variabel hasil tes ini cukup memberikan keamanan yang tinggi pada mesin itu 

sendiri dan juga bila kemudian diaplikasikan ke beban riil (nyata) apakah 

cukup memenuhi syarat. 
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Fungsi lain dari Load Bank yang lain adalah sebagai media pengalih 

beban sementara atau sebagai pembuang beban, sebagai misal suatu unit 

generator yang sedang bekerja dengan beban penuh tiba-tiba harus hilang 

sebagian besar beban atau bahkan hilang maupun sengaja dihilangkan 

bebannya dengan berbagai macam sebab, maka genset bisa mengalami 

overspeed, untuk mengatasi hal ini maka fungsi load bank adalah untuk 

memindahkan beban yang hilang itu ke unit load bank dalam waktu singkat 

sesuai program pengaturnya, yang selanjutnya bisa diatur sendiri mau 

diapakan genset tersebut baik secara manual atau mengikuti langkah program 

lain yang sudah di program dalam sistem tersebut sejak dari awal. 

Cara pengujian menggunakan load bank berbeda-beda sesuai dengan 

jenisnya masing-masing bila pada load bank tipe element heater pengujian 

dapat menggunakan switch-switch atau MCB yang dapat membatasi arus dan 

tegangan yang diguakan. Sedangkan pengujian pada load bank  tipe Dummy 

Load menggunakna volume air gara sebagai bebannya. 

Dalam Penelitian ini Load Bank yang digunakan tersusun dari sejumlah 

element heater dalam kapasitas tertentu yang disusun sedemikian rupa untuk 

mendapatkan nilai pembebanan, element heater yang terbuat dari kawat 

nickelin yang terbungkus gips dan pipa bersirip memberikan keamanan yang 

cukup tinggi dalam pengetesan, dengan mengalirkan udara bertekanan 

kedalam rangkaian alat ini bisa membantu membuang panas yang dihasilkan 

sehingga pola pengetesan bisa dilakukan secara kontinyu. 

Penataan dari elemen heater yang cukup ringkas menjadikan alat ini 

mudah dimobilisasi, load test equipment berkapasitas 500 KW cukup diangkut 
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dengan mobil pick up saja, praktis dalam pengoperasiannya, cukup dengan 

menambahkan multimeter maka semua parameter bisa di catat dengan mudah. 

2.2. Generator  

Generator adalah suatu alat yang dapat mengubah tenaga mekanik 

menjadi energi listrik. Tenaga mekanik bisa berasal dari panas, air, uap, dll. 

Energi listrik yang dihasilkan oleh generator bisa berupa Listrik AC (listrik 

bolak-balik) maupun DC (listrik searah). Hal tersebut tegantung dari 

konstruksi generator yang dipakai oleh pembangkit tenaga listrik. 

Generator berhubungan erat dengan Hukum Faraday. Berikut adalah 

bunyi dari Hukum Faraday “ bahwa apabila sepotong kawat penghantar listrik 

berada dalam medan magnet berubah-ubah, maka dalam kawat tersebut akan 

terbentuk Gaya Gerak Listrik ”. 

Terdapat dua jenis generator, yaitu generator (AC) arus bolak-balik dan 

generator (DC) arus searah. Pada generator arus bolak-balik, kumparan yang 

diletakkan pada batang diputar dalam medan magnet yang diam sehingga 

menghasilkan tegangan induksi. Melalui sikat-sikat karbon yang dihubungkan 

dengan cincin-cincin generator, tegangan yang dihasilkan dapat menyalakan 

sebuah lampu. Generator ini dinamakan generator arus bolak-balik karena 

arah arus induksi berlawanan dengan arah putaran kumparan.  

Bagian generator yang berputar disebut rotor, sedangkan bagian yang 

diam disebut stator. Pada dasarnya, prinsip kerja generator arus bolak-balik 

dan generator arus searah adalah sama. Hanya saja pada generator arus searah, 

cincin yang digunakan adalah cincin belah. Cincin ini bekerja sebagai 

komutator yang mengubah arus listrik yang dikeluarkan generator. Dengan 
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demikian, arus listrik yang awalnya merupakan arus bolak-balik pada 

kumparan, dalam rangkaian di luar kumparan menjadi arus searah. 

 

Gambar 2.1 Generator 

 

Listrik yang kita gunakan sehari-hari berasal dari PLN merupakan 

listrik yang berasal dari generator (AC) arus bolakbalik. Generator ini 

menghasilkan arus yang sangat besar sehingga susunannya lebih rumit 

daripada generator serupa yang digunakan untuk menyalakan lampu sepeda. 

Pada generator ini, energi mekanis diperoleh dari gerakan benda yang disebut 

turbin. Turbin adalah roda besar yang diputar oleh dorongan air, angin, atau 

uap, bahkan nuklir. 

Secara umum, cara menghasilkan arus induksi pada generator ini 

hampir sama dengan generator sederhana. Hanya saja, arus induksi yang 

dihasilkan akan diproses terlebih dahulu sebelum akhirnya sampai ke rumah-

rumah untuk digunakan. Salah satu alat yang digunakan pada proses ini adalah 

transformator. 
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2.3.Indicator or Metering 

Pada panel dibutuhkan peralatan / instrument yang dipasang untuk 

melakukan monitoring kelistrikan yang ada. Suatu panel distribusi listrik 

umumnya dipasang metering yang standart yaitu : Ampere meter, Voltmeter, Kw 

meter, Frekuensi meter, Cos phi meter, dan untuk panel generator set yang bekerja 

paralel digunakan Zero volt meter, Double volt meter, dan synkronoskop, dan juga 

dilengkapi dengan indikator lampu (pilot lamp). 

2.4. Circuit Breaker 

Circuit Breaker adalah alat yang digunakan untuk memutus secara 

otomatis apabila dalam suatu Instalasi listrik mengalami gangguan seperti Beban 

lebih, Hubung singkat, percikan api, dan lain – lain. dengan berbagai cara 

pemutusan dan jenis aurs yang diamankan, juga berdasarkan kegunaan dan 

kebutuhan, Alat pengaman listrik otomatis ini terbagi menjadi beberapa jenis, 

yaitu : 

2.4.1 Miniature Circuit Breaker (MCB) 

MCB adalah alat pengaman arus listrik dari beban lebih dan 

hubung singkat. Ada dua komponen penting pada MCB yaitu 

Thermis sebagai bahan pengaman dari beban lebih, dan Relay 

elektromagnetik sebagai pengaman dari hubung singkat. 

Pengaman thermis memiliki prinsif dan cara kerja yang 

hampir sama dengan Thermal Overload relay (TOR) yaitu dengan 
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menggunakan 2 buah logam yang digabungkan (bimetal). 

Sedangkan pengaman menggunakan elektromagnetik 

menggunakan sebuah kumparan yang dapat menarik angker dari 

besi lunak. Gambar 2.2 adalah bentuk fisik dari MCB 

 

Gambar 2.2 MCB 

Berdasarkan penggunaan dan daerah kerjanya, MCB dapat 

digolongkan menjadi 5 jenis, yaitu : 

1. Tipe G (kapasitas besar) biasa digunakan untuk 

pengaman Motor. 

2. Tipe L (kapasitas besar ) untuk pengaman kabel dan 

jaringan. 

3. Tipe H biasa digunakan untuk pengaman instalasi 

penerangan pembangunan. 

4. Tipe Berrating dan Breaking kapasitas kecil  . 

5. Tipe Z berating danBreaking kapasitas kecil biasa 

digunakan untuk pengaman semi konduktor dan trafo 

yang sensitif terhadap tegangan. 

  Berikut merupakan beberapa keuntungan menggunakan 

MCB : 
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1. Dapat mengamankan (memutus hubungan) semua  fasa 

dari rangkaian 3 fasa walaupun terjadi hubung singkat 

pada salah satu fasanya saja. 

2. Dapat digunakan kembali setelah proses pengamanan 

terjadi akibat hubung singkat atau beban lebih 

3. Mempunyai respon yang baik bila terjadi gangguan 

seperti hubung singkat dan beban lebih 

Kapasitas arus yang dapat diamankan oleh miniature circuit 

breaker relatif kecil, dan itu wajar karena MCB adalah pengaman 

arus rendah. 

2.4.2 MCCB ( Mold Case Circuit Breaker) 

Mold Case Circuit Breaker memiliki fungsi yang sama 

dengan MCB karena dapat mengamankan arus listrik dari beban 

lebih atau dari hubung singkat. Yang membedakan MCCB dan 

MCB adalah mempunyai kemampuan pemutusan arus dapat diatur 

sesuai dengan batas beban yang diinginkan. 

MCCB juga dikhususkan untuk rangkaian berbasis 3 fasa 

seperti pada PHB dan sistem kontrol Motor listrik 3 fasa. Di dunia 

Industri MCCB juga dapat disebut dengan Breaker. Gambar 2.4  

dibawah ini adalah bentuk fisik dari MCCB 

 

Gambar 2.3 MCCB 
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2.4.3 ELCB (Earth Leakage Circuit Breaker) 

Earth Leakage Circuit Breaker adalah alat pengaman arus 

lsitrik bila terjadi kebocoran arus listrik atau tegangan pada sebuah 

rangkaian Instalasi listrik. Maksud dari kebocoran arus adalah arus 

yang keluar bukan pada beban yang diharuskan misalnya arus yang 

masuk pada Manusia (manusia yang tersengat Listrik). 

 

Gambar 2.4 ELCB 

Gambar 2.4 adalah bentuk fisik dari ELCB. Dengan kata 

lain, ELCB digunakan sebagai pengaman manusia dari tegangan 

sentuh dan arus lsitrik yang bocor. Cara kerja ELCB ini sangat 

mudah yaitu Ketika kabel fasa mengalami kebocoran arus yang 

langsung terhubung dengan Tanah atau kabel ground maka 

sebelum terjadi hal yang membahayakan (sengatan listrik) ELCB 

akan memutus arus tersebut. 

2.5. Push Button 

Push Button adalah saklar tekan yang berfungsi sebagai pemutus atau 

penyambung arus listrik dari sumber arus ke beban listrik. Suatu sistem 

saklar tekan push button terdiri dari saklar tekan start, stop reset dan saklar 

tekan untuk emergency. Push button memiliki kontak NC (normally close) 

dan NO (normally open). 
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Prinsip kerja Push Button adalah apabila dalam keadaan normal 

tidak ditekan maka kontak tidak berubah, apabila ditekan maka kontak NC 

akan berfungsi sebagai stop (memberhentikan) dan kontak NO akan 

berfungsi sebagai start (menjalankan) biasanya digunakan pada sistem 

pengontrolan motor – motor induksi untuk menjalankan mematikan motor 

pada industri – industri. 

Push button dibedakan menjadi beberapa tipe, yaitu: 

1. Tipe Normally Open (NO) 

Tombol ini disebut juga dengan tombol start karena 

kontak akan menutup bila ditekan dan kembali terbuka bila 

dilepaskan. Bila tombol ditekan maka kontak bergerak akan 

menyentuh kontak tetap sehingga arus listrik akan mengalir. 

2. Tipe Normally Close (NC) 

Tombol ini disebut juga dengan tombol stop karena 

kontak akan membuka bila ditekan dan kembali tertutup 

bila dilepaskan. Kontak bergerak akan lepas dari kontak 

tetap sehingga arus listrik akan terputus. 

3. Tipe NC dan NO 

Tipe ini kontak memiliki 4 buah terminal baut, 

sehingga bila tombol tidak ditekan maka sepasang kontak 

akan NC dan kontak lain akan NO, bila tombol ditekan 

maka kontak tertutup akan membuka dan kontak yang 

membuka akan tertutup. 
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Gambar 2.5 Push Button 

 

2.6. OB. Marine Jaya 

 OB atau Oil Barge adalah sebuah kapal yang memiliki fungsi yang 

hampir sama dengan barge biasa yaitu mengangkut barang dan ditarik 

dengan kapal tunda. Namun, yang berbeda adalah barang yang diangkut 

adalah  berupa minyak yang sudah di olah. Oil Barge biasanya dilengkapi 

dengan 9 buah tangki yang dapat diisi dengan muatan cair untuk diantarkan 

ke suatu lokasi yang diinginkan. Oil Barge dapat dilihat pada Gambar 2.6 

dibawah ini. 

 

Gambar 2.6 OB atau Oil Barge 
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OB atau Oil Barge Marine jaya juga di lengkapi dengan sebuah 

generator. Yang mana generator itu akan menyuplai listrik ke semua system 

kelistrikan yang ada pada kapal seperti 

1. Sitem Pedingin 

2. Fire pump 

3. Ballast / bilge pump motor 

4. Fuel oil transfer pump motor 

5. Ows pump motor 

6. G/S pump motor 

7. Fresh water pump motor 

8. Stering gear motor 

9. Winch anchor motor 

10. Spot light 

11. Navigation Lump 

 2.6.1. Sistem pendingin 

   Sistem pendingin atau Ac adalah suatu alat untuk mendinginkan 

atau amenyejukkan suhu di ddalam suatu ruangan 

 

Gambar 2.7 Air Conditioner 
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 2.6.2. Fire Pump 

   Sistem pemadam kebakan di sediakan pada kapal guna 

mencegah terjadinya kebakaran di atas kapal yang dapat terjadi akibat 

dari arus pendek dari system kelistrikan 

 

Gambar 2.8 Fire Pump 

 2.6.3. Ballast / Bilge pump motor 

  Ballast / bilge pump motor adalah suatu alat yang berfungsi 

untuk mengalirkan air melewati pipa menuju ballast yang mana air 

yang mengisi ballast ini bertujuan untuk menyesuaikan tingkat 

kemiringan pada kapal 

 

Gambar 2.9  Ballast Pump Motor 
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 2.6.4. Fuel Oil Transfer Pump Motor 

   Bahan bakar pada kapal OB. Marine jaya diletakkan di dalam 

tangki induk dan tangki harian yang berada dibawah ruang mesin, 

oleh karena itu di butuhkan 2pompa untuk mengalirkan minyak guna 

mengefisiensi penggunaan bahan bakar 

 

Gambar 2.10 : Fuel Oil pump Motor 

 2.6.5. OWS  Pump Motor 

  Merupakan suatu alat kapal dimana fluida yang tidak saling larut 

dipisahkan satu sama lainnya karena perbedaan masa jenis (densitas), 

dalam hal ini fluida yang dimaksud adalah air dan minyak, yang mana 

berat jenis air lebih besar dari pada berat jenis minyak sehingga saat 

proses pemisahan terjadi air akan berada di bagian bawah dan minyak 

akan berada dibagian atas. prinsip kerja pemisahan oil water separator 

dilakukan dengan mengubah kecepatan dan arah fluida dari sumur 

(well), sehingga fluida tersebut dapat terpisah. fungsi Oil water 

Separator yaitu digunakan dalam penanganan air yang berasal dari 

bilga dimana air tersebut masih bercampur dengan minyak dan harus 

dipisahkan sebelum dibuang kelaut. Oil water Separator menggunakan 

Hukum Stokes untuk mendefinisikan kecepatan terapungya sebuat 
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benda/partikel berdasarkan berat jenis dan ukuranya. Dalam alat ini, 

minyak akan terakumulasi diatas permukaan air.  

 

Gambar 2.11: OWS 

 2.6.6. Fresh water Generator 

 Fresh water generator, merupakan salah satu pesawat bantu yang 

penting di atas kapal,Hal ini di karenakan dengan menggunanaka 

FWG (Fresh water generator) dapat menghasilkan air tawar yang 

dapat digunakan untuk minum, memasak, mencuci dan bahkan 

menjalankan mesin penting lainnya yang menggunakan air tawar 

sebagai media pendingin. 
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Gambar 2.12 FWG 

 

  Pada FWG Air tawar umumnya dihasilkan menggunakan 

metode evaporasi.Jadi air tawar tersebut dihasilkan oleh penguapan air 

laut dengan menggunakan panas dari salah satu sumber panas. 

Umumnya sumber panas yang tersedia diambil dari air jaket mesin 

utama, yang digunakan untuk mendinginkan komponen mesin utama 

seperti kepala silinder,liner dll Suhu yan dihasilkan dari jacket water 

sekitar 70 derajat Celcius. Tetapi pada suhu ini penguapan air tidak 

maksimal, seperti yang kita ketahui bahwa penguapan air terjadi pada 

100 derajat celcius di bawah tekanan atmosfer. Jadi dalam rangka 

untuk menghasilkan air bersih di 70 derajat kita perlu mengurangi 

tekanan atmosfer, yang dilakukan dengan menciptakan vakum di 

dalam ruang di mana penguapan berlangsung.  

  Juga, sebagai akibat dari vakum pendinginan dari air laut 

menguap pada suhu yang lebih rendah, Air akan didinginkan dan 
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dikumpulkan kemudian dipindahkan ke tangki. Pada saat ini 

kebanyakan Kapal menggunakan metode,reverse osmosis yaitu salah 

satu metode yang digunakan di deck untuk menghasilkan air tawar. 

Umumnya ini digunakan pada kapal penumpang dimana ada 

kebutuhan besar untuk memproduksi air segar.  

  Fresh water generator Arrangement Bagian utama dari 

Fresh water generator di kapal terdiri dari body silinder besar dengan 

dua kompartemen. Salah satu kompartemen adalah kondensor dan 

yang lainnya adalah evaporator. Fresh water generator sendiri juga 

memerlukan seorang yang memang sudah berpendidikan dalm 

penggunaan atau telah mengikuti pelatian terlebih dahulu. 

 

 2.6.7. Stering gear Motor 

  Fungsi steering gear pada sistem kemudi adalah sebagai kemudi 

untuk mengarahkan kapal bergerak kekiri Maupun kekanan dan 

sebagai gigi reduksi untuk meningkatkan momen agar kemudi 

menjadi lebih ringan. Umumnya di Indonesia menggunakan steering 

gear tipe recirculating ball dan tipe rack and pinion, walaupun 

sebenarnya type steering gear ini tidak hanya 2 jenis tersebut namun 

kedua tipe tersebut merupakan yang paling banyak digunakan. 
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