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BAB IV 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan membahas mengenai objek dari proyek yaitu Load Bank 

dam cara mengukurnya. Load Bank yang dirancang terdiri atas Electric Heater 

sebagai beban serta beberapa Circuit Breaker yang berfungsi sebagai kontrol pada 

sistem. Load Bank berfungsi sebagai beban yang akan menjadi sebuah patokan 

dalam pengukuran kapasitas generator. Generator yang memiliki kapasitas sebesar 

47Kw maupun 64 Kw akan diukur menggunakan Load Bank (Electric Heater Type). 

Berikut perancangan bagian dari perangkat keras Load Bank dan metode untuk 

mengukur daya menggunakan load bank. 

4.1. Perancangan Perangkat Keras Load Bank 

 

Gambar 4.1 Blok diagram sistem Load Bank 

Dari Gambar 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut .Pada Panel Main 

Breaker and Display terdapat sebuah breaker inti yang dapat menghentikan 

proses pengukuran. Sedangkan, display yang ada digunakan untuk melihat nilai  

daya yang sedang diuji kelayakanya. Pada panel kontrol terdapat beberapa 

breaker yang berfungsi sebagai pemutus aliran arus dari generator ke beban 

ketika beban sudah mencapai titik maksimal. Sedangkan, pada panel load 

terdapat element panas ( Electric Heater ) yang akan bekerja sebagai media 

pengalih beban sementara atau sebagai pembuang beban. Electric Heater yang 
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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 

berkelanjutan.Berikut ini, seperti pada Gambar 4.2 adalah skematik rangkaian 

dari load bank pada umumnya. 

 

Gambar 4.2 Rangkaian Load Bank 

4.1.1 Main Panel Box 

Main Panel Box berisikan sebuah breaker inti yang akan berguna 

untuk memutuskan atau menyambungkan daya, arus, atau tegangan 

yang akan masuk ke load bank dari generator. Selain itu, terdapat juga 

display yang akan menunjukan hasil pembacaan oleh element heater 

tersebut. 
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Pada rangkaianya , breaker akan terhubung dengan  dengan 

generator dengan 3 buah kabel ( 3 Phase) pada bagian ingoing 

selanjutnya pengkabelan dilanjutkan dari bagian outgoing ke panel 

bagian control yang akan mengatur nilai dari daya yang akan diukur. 

Berikut pada Gambar 4.3 adalah design kasar dari main box panel 

( skematik dasar merupakan rahasia perusahaan ) 

 

Gambar 4.3 Design main breaker 

4.1.2 Control Panel Box 

Control Panel Box seperti pada Gambar 4.3 tersusun menjadi 

beberapa MCB yang berbeda kapasitas dayanya. Fungsi utama dari 

Control Panel Box ini adalah mengatur nilai load yang akan digunakan 

untuk generator. Bila dimisalkan pada generator yang memiliki daya 

aktif sebesar 50 kW akan diukur pada step 50% maka MCB yang akan 

diubah posisinya menjadi on ada beberapa mcb yang nilainya bila 

dijumlahkan adalah 35kW. 

Achsan, Pengujian Beban / Uji Kelayakan Mesin Generator 64 Kva Dan 47 Kva Pada Kapal Ob Marine Jaya Milik  
PT. Galangan Putra Tanjungpura Menggunakan Loadbank Tipe Electric Heater  (PT . Biro Klasifikasi Indonesia) 2018 
UIB Repository©2018



31 
 

   Universitas Internasional Batam 

 

Gambar 4.4 Design control panel 

4.1.3 Load Panel Box 

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 dengan mobil pick up saja, praktis dalam 

pengoperasiannya, cukup dengan menambahkan multimeter maka 

semua parameter bisa di catat dengan mudah. 

 

Gambar 4.5 Load panel 
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4.2. Metode Pengukuran 

Generator Main Breaker

Switch 25%

Switch 50%

Switch 75%

Switch 100%

Switch 110%

Display

 

Gambar 4.6 Diagram Langkah Pengujian 

Ketika uji beban penyimpanan / load bank testing dilakukan, beban 

buatan ditempatkan pada generator. Tes ini memerlukan waktu secara bertahap 

untuk meningkatkan beban kW secara bertahap. Setiap kali beban kW 

meningkat, akan dilakukan mencatat kerusakan atau kendala yang terjadi 

contohnya: kemampuan generator untuk menangani dorongan, dan 

kemampuan generator untuk terus berfungsi pada tingkat kW tertinggi.  

Pada pengujian ini akan dilakukan dengan 4 tahap peningkatan daya 

atau beban kW yaitu dengan tahap 25% dari daya yang dihasilkan generator 

sebagai tahap pertama dengan waktu pengukuran sesuai ketentuan, lalu tahap 

kedua dengan beban daya sebesar 50% dari daya yang dihasilkan oleh 

generator, dilanjutkan dengan beban daya sebesar 75%, dan tahap terakhir 

adalah dengan daya maksimal yang dihasilkan oleh generator. Untuk menaikan 

beban dengan pertahapnya dapat dilakukan dengan menaikan atau mengubah 
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kondisi breaker dari OFF menjadi ON sesuai dengan kebutuhan daya yang 

dibutuhkan. 
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