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1. Dua unit generator dengan kapasitas masing-masing sebesar 25 MW dan 45 MW kondisi 

awal unit-unit tersebut dibebani sebesar 28MW, dengan pengaturan sekunder 

masingmasing unit 1 sebesar 10MW dan unit 2 sebesar 18MW. Jika speed drop unit 1 

sebesar 6% dan unit 2 sebesar 3% dan frekuensi kerja sebesar 50.3 Hz tentukan: 

a) Daya masing-masing unit, serta frekuensi sistem jika beban bertambah sebesat 

12 MW………….(15%) 

b) Jika speed drop unit 2 duibah menjadi 4% maka berapa daya masing-masing 

unit, serta frekuensi sistem……….(15%) 

 

2. Diketahui data sebagai berikut: 

stasiun 
Speed 

drop(%) 

Kapasitas 

(MW) 

Stasiun 1 
Unit 1 12 40 

Unit 2 8 50 

Stasiun 2 
Unit 3 10 30 

Unit 4 15 30 

Jika kondisi awal beban adalah 60MW dan frekuensis sistem 50 Hz, daya masing masing 

unit adalah 15MW, 20MW,15MW dan 10MW. Kemudian daya nominal dinaikkan 

menjadi 100MW. Maka tentukan frekuensi sistem dan daya masing-masing 

unit………….(30%) 

 

3. Sebuah sistem tenaga listrik terdiri dari 2 pusat listrik, yaitu PLTD dan PLTG. Didalam 

PLTD terdapat 4 unit yang sama, yaitu 4 x 5 MW, sedangkan dalam PLTG terdapat dua 

unit yang sama yaitu 2 x 15 MW. Sebuah unit PLTG tidak siap beroperasi karena sedang 

menjalani pemeliharaan. Penyetelan governor dari unit yang beroperasi menghasilkan 

energi pengaturan sebesar 4.5 MW/Hz. Kalau unit-unit PLTD berbeban 4 x 3 MW dan 

PLTG berbeban 15 MW dengan frekuensi sistem 50 HZ, sedangkan karakteristik beban 

menunjukkan penurunan beban 1 MW untuk penurunan frekuensi 1 Hz, maka apabila 

beban sistem naik 10 MW, tanpa ada pengaturan sekunder frekuensi sistem menjadi 

berapa ? Jika dilakukan pengaturan sekunder sedemikian hingga terjadi penambahan daya 

yang dibangkitkan sebesar 3 MW, hitung frekuensi sistem………….(40%) 

Catatan: 

 

“Jawaban dikirim dalam format PDF atau JPG melalui https://tinyurl.com/UAS2020HTS  paling 

lambat 3 hari setelah jadwal ujian dilaksanakan. “ 

*mahasiswa wajib mengisi kuisioner monev perkuliahan melalui link berikut ini

https://bit.ly/kuisionermonevperkuliahan 
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