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ABSTRAK 
 

 Pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH) merupakan salah satu alternatif penghasil 
listrik yang murah dan ramah lingkungan. Pada pemanfaatan PLTMH sering terjadi 
ketidakseimbangan beban dan pembebanan berlebih yang dapat mengakibatkan kerusakan 
pada belitan generator induksi PLTMH. Oleh karena itu muncul sebuah gagasan untuk 
mengendalikan ketidakseimbangan beban dengan beban tiruan (dummy load) serta sebuah 
sitem yang dapat memutuskan beban saat pembebanan berlebih generator induksi. 
Pengendalian beban tiruan bebrabsis Arduino Uno menggunakan sensor arus ZMCT103C dan 
sensor tegangan ZMPT101B dengan nilai persentase error sensor arus 1,59 % dan sensor 
tegangan 2,62 %. Dengan adanya pengontrolan dummy load dapat memperbaiki 
ketidakseimbangan beban generator induski dilihat dari nilai arus netral rata-rata yang semakin 
kecil yaitu 0,1925 A menjadi 0,085 A dengan pembebanan maksimal 75Watt dimasing-masing 
fasa. Sistem kontrol akan memutus beban generator induksi saat beban melebihi 75 Watt sebagai 
pengaman generator induksi. 
 
Kata Kunci : Dummy Load, PLTMH, Generator Induksi, Sensor 
 

ABSTRACT 
 

 A micro-hydro power plant is one of the alternatives resources of electricity, which is 
environmentally safe. In the  process, there are failures that often occurred because of the 
unbalance of the load and overloading that could damage the generator winding. Therefore, one 
of the solution that may overcome the  unbalance load or overloading using dummy load and a 
system that automatically disconnected when overload in induction generator. The dummy load 
based on Arduino Uno using current sensor ZMCT103C and voltage sensor ZMPT101B with error 
percentage 1,59%  for current sensor and 2,62% for voltage sensor. By using dummy load control, 
we can fix the unbalance loading proven by the result of average neutral current of 0,1925 A to 
0,085 A with maximal load of 75 Watt on each phase. Control system will disconnect the induction 
generator load if it is more than 75 Watt as the safety action for induction generator.  
 
Keywords: Dummy Load, Micro-hydro power plant, Sensor device 
 
PENDAHULUAN 

Pembangkit listrik tenaga mikrohidro 
(PLTMH) merupakan salah satu alternatif 
penghasil listrik yang murah dan ramah 
lingkungan. Umumnya PLTMH dibangun untuk 
keperluan komunitas kecil dengan 
memanfaatkan laju aliran sungai. Di Pulau 
Lombok terdapat beberapa PLTMH yang 
digunakan oleh masyarakat desa, seperti Desa 
Aiq Beriq Kecamatan Batu Keliang Kabupaten 
Lombok Tengah yang pemanfaatannya sudah 
tidak maksimal karena sering terjadi 
ketidakseimbangan beban  dan beban berlebih 
sehingga mengakibatkan kerusakan. Apabila 
hal ini terus terjadi dapat mengakibatkan 
kerusakan pada belitan generator. Oleh karena 
itu diperlukan alternatif lain untuk mengatasi 

ketidakseimbangan daya yang dibangkitkan 
generator dengan beban PLTMH. 
bencana terjadi sehingga angka korban jiwa 
dapat ditekan. 

Sistem kontrol pada PLTMH dapat 
berupa pengaturan secara konvensional 
dengan menggunakan mekanik-hidraulik 
governor atau elektro hidraulik yang bekerja 
secara otomatis. Sistem ini bekerja dengan 
mengatur debit air yang memutar turbin 
sehingga generator akan menghasilkan daya 
sesuai dengan beban PLTMH. Karena sulit 
dalam hal perawatan dan sangat mahal 
sehingga kurang cocok untuk pembangkit listrik 
skala kecil. 

Sistem kontrol pada PLTMH juga 
dapat berupa beban tiruan (dummy load) yang 
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dikontrol secara otomatis untuk dapat 
menggantikan beban PLTMH yang hilang. 
Bagian utama dari sistem kontrol ini terdari dari 
panel kontrol dan dummy load. Prinsip 
pengaturannya adalah menyeimbangkan 
antara daya generator yang bekerja kontinu 
dengan beban (daya) konsumen. Dengan daya 
beban konsumen PLTMH selalu berubah-
ubah. Pada saat daya beban konsumen 
berkurang, daya yang dihasilkan generator 
akan diserap ke dummy load sesuai dengan 
nilai daya beban konsumen yang berkurang. 
Jadi beban total generator tidak berubah 
sehingga tegangan dan frekuensi generator 
tetap stabil. Sistem dengan beban tiruan ini 
lebih cocok untuk skala kecil dan 
perawatannya lebih mudah. 

Mikrohidro atau yang dimaksud 
dengan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro 
(PLTMH), adalah suatu pembangkit listrik skala 
kecil yang menggunakan tenaga air sebagai 
tenaga penggeraknya seperti, saluran irigasi, 
sungai atau air terjun alam dengan cara 
memanfaatkan tinggi terjunan (head) dan 
jumlah debit air. 

 

Gambar 1 Skema pembangkit listrik tenaga 

mikrohidro (PLTMH) 

Secara teknis mikrohidro memiliki tiga 
komponen utama yaitu air (sebagai sumber 
energi), turbin dan generator. Pada dasarnya, 
mikrohidro memanfaatkan energi potensial 
jatuhan air (head), Semakin tinggi jatuhan air 
maka semakin besar energi potensial air yang 
dapat diubah menjadi energi listrik. Air dialirkan 
melalui sebuah pipa pesat kedalam rumah 
pembangkit yang pada umumnya dibagun di 
bagian tepi sungai untuk menggerakkan turbin 
mirohidro. Energi mekanik yang berasal dari 
putaran poros turbin akan diubah menjadi 
energi listrik oleh sebuah generator. 

Generator induksi merupakan salah 
satu jenis generator AC yang menerapkan 
prinsip motor induksi untuk menghasilkan 
daya. Generator induksi dioperasikan dengan 

menggerakkan rotornya secara mekanis lebih 
cepat daripada kecepatan sinkron sehingga 
menghasilkan slip negatif. Motor induksi biasa 
umumnya dapat digunakan sebagai sebuah 
generator tanpa ada modifikasi internal. 
Generator induksi sangat berguna pada 
aplikasi-aplikasi seperti pembangkit listrik 
mikrohidro, turbin angin, atau untuk 
menurunkan aliran gas bertekanan tinggi ke 
tekanan rendah, karena dapat memanfaatkan 
energi dengan pengontrolan yang relatif 
sederhana. 

 

Gambar 2 Generator induksi beroperasi 
sendiri dengan bank kapasitor 

Kebutuhan daya reaktif dari suatu motor 
induksi yang difungsikan sebagai generator 
induksi dapat dicatu oleh beberapa kapasitor 
yang dipasang secara parallel pada kumparan 
stator. Tegangan pada terminal akan timbul 
setelah dipasang kapasitor yang mana besar 
nilai kapasitor tersebut harus lebih besar 
dibandingkan saat dioperasikan sebagai motor 
induksi. Nilai minimum dari kapasitor untuk 
membangkitkan daya reaktif pada generator 
induksi dirumuskan seperti dibawah ini. 
(berlianti 2015) 

� = ���� .............................(1) 
� = ���� cos 
 = �	 cos 
 ....(2) 

� = ���� sin 
 = �	 sin 
 .....(3) 

Dimana : 

 S  = daya semu  (VA) 

 P  = daya nyata  (Watt) 

 Q  = daya reaktif  (VAR) 

 �� = tegangan kawat (V) 

 ��  = arus kawar  (A) 


  = sudut fasa               ( �) 
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Suatu motor induksi tiga fasa dengan 
daya nominal Pn ,efisiensi motor ηm, tegangan 
kerja U, dan faktor daya pf difungsikan sebagai 
generator induksi, maka nilai kapasitor yang 
dipasang sebagai penguat pada terminal 
ditentukan dengan persamaan : 

�∆	���	���� =
∆�

������
 .............(4) 

Dimana : U = Tegangan Fasa-fasa (W) 

    F    = frekuensi jaringan 

      ∆� = daya reaktif yang dikompensasi 

Daya nyata atau daya aktif merupakan 
daya yang diggunakan suatu perangkat untuk 
melakukan kerja yang nyata. Satuan daya 
nyata adalah W (watt). Secara matematis 
dapat dirumuskan sebagai perkalian antara 
tegangan sesaat �� ! dan arus sesaat "� ! 
berikut: 

� =
#

$
% �� ! × "� !' ≡ � × � × cos�Φ! .... (5) 

METODE PENELITIAN 
 Pada penelitian ini akan dibangun 

sebuah sistem pengontrolan beban tiruan pada 
pembangkit listrik mikrohidro menggunakan 
Arduino Uno. Sistem ini akan dipasang parallel 
dengan beban pembangkit dan melakukan 
pengukuran nilai arus keluaran dari 
pembangkit yang akan menjadi acuan kerja 
sistem. Pada Gambar 3 dapat dilihat blok 
diagram PLTMH dengan menggunakan 
pengontrolan beban tiruan sebagai berikut : 

Gambar 3 Blok diagram PLTMH 
menggunakan kontrol beban tiruan. 
Pada Gambar 3 dapat dilihat blok 

diagram Pembangkit menggunakan kontrol 
beban tiruan. Terdapat sebuah generator yang 
berfungsi untuk menghasilkan tenaga listrik 
dengan cara mengubah energi mekanik yakni 
putaran dari turbin air pada PLTMH menjadi 
energi listrik. Generator yang biasa dipakai 
pada PLTMH adalah generator induksi, dimana 
generator ini harus mendapatkan beban yang 

konstan agar frekuensi dan tegangan keluaran 
dari generator juga konstan. Namun pada 
aplikasinya, pembebanan pada pembangkit 
selalu berubah-ubah setiap waktu. Maka untuk 
dapat menjaga beban pembangkit selalu 
konstan diperukan beban tiruan yang dikontrol 
secara otomatis untuk menyerap kekeurangan 
beban pembangkit. Untuk menjaga daya 
generator tetap konstan maka diperlukan daya 
beban yang sama dengan daya generator, 
Karena generator memiliki beban tiruan dan 
beban pemakai maka : 

�* =	�+ + �-+ BBBBBB... (6) 

Dimana : �*  = daya generator (W) 

    �+ 	 = daya beban (W) 

    �-+= daya dummy load (W) 

Berdasarkan rumus dari daya aktif, yakni: 

� = �+. . � cos 
  .................. (7) 

Dengan beban resistif murni maka nilai 
cos 0 = 1 maka : 

�+.�* = �+.�+ +	�+.�-+ 

�* =	 �+ + �-+ BB.. (8) 

Dimana : �*   = arus generator (A) 

 	�+  = arus beban (A) 

 �-+= arus dummy load (A) 

Electronic load control bekerja dengan 
membaca arus keluaran dari pembangkit yakni 
IL yang akan berubah sesuai dengan 
perubahan beban pemakai. Apabila IG bernilai 
sama dengan IL, ini berarti beban menyerap 
semua daya generator maka ELC tidak akan 
mengaktifkan dummy load sehingga IDL bernilai 
nol. Namun apabila nilai IG lebih besar dari nilai 
IL, ini berarti beban tidak menyerap semua daya 
yang dihasilkan oleh generator sehingga terjadi 
ketidakseimbangan beban maka ELC akan 
mengaktifkan dummy load. Jadi IDL Bernilai 
lebih dari nol sesuai dengan perbedaan arus 
antara IG dan IL. 

Perancangan dan pembuatan untuk 
sensor arus menggunakan sensor ZMCT103C 
keluaran Nanjing Zeming Electronics Co., Ltd., 
di China. Sensor tersebut merupakan trafo 
dengan bentuk ring-core rasio 1000:1 serta 
keluaran arus maksimal sebesar 5 mA. Sensor 
ZMCT103C mampu mengukur arus tegangan 



108  Dielektrika, 3 (2), November 2018 
 

AC satu fase. Adapun kelebihannya di 
antaranya dimensi kecil, akurasi tinggi, mampu 
mengukur sampai dengan 5A dan keluaran 
yang proporsional berupa arus AC. 

 
Gambar 4 Rangkaian sensor arus ZMCT103C 

Sensor tegangan ZMPT101B befungsi 
untuk menurunkan tegangan AC dari	~220V 
menjadi tegangan yang dapat diterima oleh 
Analog to Digital Converter (ADC), karena 
syarat sinyal input yang dapat terbaca oleh 
input ADC Arduino Uno adalah dengan 
tegangan maksimal sampai 5V. ADC tidak 
dapat membaca sinyal negative maka 
tegangan negative harus dinaikkan offsetnya 
ke 2,5V, sehingga ada space untuk nilai 
negative dan positif, untuk menaikkan 
tegangan AC digunakan rangkaian summing 
amplifier, yang sudah include pada modul 

sensor ini. 

 
Gambar 5 Rangkaian sensor 

tegangan ZMPT101b 

Pada perancangan ini merupakan 
gabungan keseluruhan perancangan 
perangkat keras, perancangan disesuaikan 
dengan skema perancangan sistem pada 
Gambar 6 dibawah ini : 

Gambar 
6 Diagram 1 garis perangkatkeras secara 

keseluruhan 

 

 
Gambar 7 Diagram Alir Perancangan 

Perangkat Keras 
 

 
Gambar 8 Diagram alir perangkat lunak 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini merancang sebuah 
rangkaian pengontrol beban pada PLTMH 
standalone. Pengontrolan dummy load (beban 
bayangan) memanfaatkan Arduino Uno 
sebagai sistem kontrol yang mengacu pada 
output sensor arus sebagai eksekusi relay 
yang berfungsi sebagai pemutus dan 
penghubung dummy load.  Sistem kontrol 
beban ini bekerja pada beban 75 Watt 
bedasarkan pembangkitan yang dihasilkan 
oleh generator induksi. 

 
Dalam merancang sebuah alat ukur 

digital, sensor-sensor yang digunakan 
keluarannya masih berupa nilai tegangan yang 
relatif kecil, sehingga sehingga nilai tersebut 
belum dapat menunjukkan nilai besaran yang 
terukur sebenarnya.Pada penelitian ini 
menggunakan sensor tegangan ZMCT103c 
yang dirancang sendiri, saat kenaikan nilai arus 
yang terukur sebesar 0,2A maka tegangan 
output sensor akan terukur sebesar 0.344V, 
Hal yang sama kita dapat pada sensor arus 
ZMPT101B saat diberi tegangan input sebesar 
220V tegangan output pada sensor akan 
terukur sebesar 0,437 V. Hal ini dilakukan 
untuk mendapatkan nilai pengukuran yang 
presisi. Sensor yang dapat bekerja dengan 
baik yaitu sensor yang memiliki sifat linieritas 
yang baik, artinya nilai output dari sensor akan 
naik ataupun turun sesuai dengan naik atau 
turunnya input dari sensor. Untuk menentukan 
tingkat linieritas sensor dapat dilakukan 
dengan mencari koefisien korelasi antara input 
dan output dari sensor mengunakaan metode 
Regresi Linier. 

 
 

 

Gambar 9 Rangkaian pengujian sensor arus 
ZMCT103c 

 
 
 
 

Tabel 1 Hasil uji sensor arus ZMCT103c 

Pembacaan 
Ampermeter(A) 

Pembacaan 
Sensor(A) 

Error 
(%) 

0,10 
0,12 
0,16 
0,20 
0,22 
0,26 
0,30 
0,32 
0,36 
0,4 

0,10 
0,12 
0,16 
0,21 
0,23 
0,27 
0,31 
0,32 
0,36 
0,39 

0 
0 
0 
5 

4,5 
3,8 
3,33 

0 
0 

2,5 

Rata-Rata Error 1,41 

Pada Hasil pengujian sensor arus 
ZMCT103c didapatkan nilai rata-rata error 
pembacaan terhadap pengukuran 1,41% yang 
artinya layak digunakan karena masih dibawah 
5%. 

 
Gambar 10 Rangkaian pengujian sensor 

tegangan ZMPT101b 

Tabel 2 Hasil uji sensor tegangan ZMPT101b 

Pembacaan 
Voltmeter (V) 

Pembacaan 
Sensor (V) 

Error 
(%) 

100 
120 
140 
160 
180 
200 
220 
230 

101 
122 
144 
164 
186 
205 
228 
238 

1 
1,66 
2,85 
2,5 
3,33 
2,5 
3,6 
3,47 

Rata-Rata Error 2,62 

Pada Hasil pengujian sensor arus 
ZMPT101b didapatkan nilai rata-rata error 
pembacaan terhadap pengukuran 2,62% yang 
artinya layak digunakan karena masih dibawah 
5%. 

Pengambilan data pengujian sistem 
dilakukan dengan merubah nilai beban pada 
salah satu fasa saja dengan masing-masing 
beban 75 Watt disetiap fasa R, S dan T. 
Pengujian ini dilakukan untuk melihat kinerja 
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dummy load terhadap perubahan beban. 
Rangkaian pengujian dapat dilihat pada 
Gambar 11. 

 
Gambar 11 Rangkaian pengujian 

pengontrolan beban 

Gambar 11 terdiri dari generator induksi 
3 fasa , bank kapasitor,  sistem kontrol beban 
yang dibuat, serta beban 3 fasa. Hasil 
pengujian sistem secara keseluruhan  pada 
pembebanan generator induksi didapatkan 
data seperti pada Tabel 3. 

 

Tabel 3 Hasil pengujian sistem pada 

pembebanan generator induksi 

NO 

Arus 
Beban 
Tiruan  

(A) 

Tegangan 
(V) 

Daya 
Beban 
(Watt) 

relay 
dummy 

load 

1 0,04 237 9,72 

aktif 

aktif 

aktif 

2 0,15 231 35,26 

aktif 

aktif 

tidak 
aktif 

3 0,25 228 57,55 

aktif 

tidak 
aktif 

tidak 
aktif 

4 0,31 237 73,89 

tidak 
aktif 

tidak 
aktif 

tidak 
aktif 

5 0,55 238 130,1 

tidak 
aktif 

tidak 
aktif 

tidak 
aktif 

 Pengambilan data pengujian sistem 
kontrol dummy load  ini menggunakan beban 
lampu pijar sebagai beban tiruan (dummy load) 
yang di switch oleh relay. Sehingga didapatkan 
beberapa kondisi sesuai pembebanan yang 
diberikan. 
 pengujian sistem control dummy load 
saat beban generator 9,72 watt dilakukan 
dengan memutar nilai resistansi pada fasa (R) 
yang terhubung sampai daya beban terendah 
yang kemudian kekurangan beban dari fasa R 
akan mengaktifkan relay untuk bekerja sebagai 
switch dummy load. artinya ada 3 relay dummy 
load aktif menghubungkan dummy load ke fasa 
R untuk menggantikan beban generator induksi 
yang hilang atau berkurang. Dalam kondisi ini 
beban dengan arus beban dibawah 0,11A 
dianggap tanpa beban maka relay 1, 2, dan 3 
akan on (close) mengaktifkan 3 dummy load 
sebagai backup beban generator induksi yang 
hilang pada fasa R. 
 kondisi sesuai Tabel 3 nomor 5 yang 
artinya tidak ada relay dummy load aktif yang 
menhubungkan dummy load ke fasa R karena 
jumlah beban generator melebihi dari beban 
maksimal  yaitu dalam kondisi  arus beban 
0,55A maka sistem akan menonaktifkan semua 
dummy load dengan merubah kondisi relay 1, 
2 dan 3 menjadi off (open) serta memutus 
beban fasa R, fasa S, dan fasa T dengan 
mengaktifkan relay 4, 5, dan 6. 

Anailsa keseimbangan generator induksi  
 

Tabel 4 Hasil pengujian sistem pada 
pembebanan generator induksi 

Arus 
beban 
fasa 
R (A) 

Arus 
beban 
Tiruan 
fasa 
R (A) 

Total 
Arus 
fasa 

R 
(A) 

Arus 
fasa 

S 
dan 
T 

(A) 

Daya 
Beban 
fasa R 
(Watt) 

0,04 0,33 0,37 0,34 9,76 

0,15 0,18 0,33 0,33 35,26 

0,25 0,11 0,36 0,33 57,55 

0,31 0,04 0,35 0,33 73,89 

0,55 0,00 0,55 0,33 130,1 
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Untuk menjaga pembebanan pada fasa  
generator tetap seimbang seperti dilihat pada 
Tabel 4. Penjumlahan arus beban dan arus 
beban tiruan hampir sama dengan arus fasa S 
maupun fasa T untuk menjaga keseimbangan 
beban generator induksi, hal in karena beban 
tiruan dipasang secara paralel dengan beban 
pada fasa R, namun ada kondsi jumlah arus 
fasa R=0,37, hal ini karena range arus 
maksimal fasa R di setting maksimal 0,4A, dan 
diatas 0,4A dianggap beban lebih (over load) 
seperti saat arus beban fasa R=0,55A. Berikut 
adalah Gambar 4.17 yang menunjukkan grafik 
hubungan jumlah arus beban dan arus beban 
tiruan dengan arus fasa S dan T. 

 

Gambar 4.19 Grafik perbandingan arus beban 
dan arus beban tiruan 

 
Dari Gambar 4.17 dapat dilihat bahawa 

semakin meningkatnya arus beban maka arus 
beban tiruan akan semakin berkurang. Hal ini 
artinya beban tiruan bekerja mengurangi daya 
yang diserap hingga beban maksimal dan 
sebaliknya.  

 
Untuk Mengetahui ketidakseimbangan 

beban diperlukan Perbandingan 
ketidakseimbangan beban pada sistem 
dengan dummy load dan system tanpa dummy 
load dengan melihat nilai arus netral (In). 
Dengan semakin kecil arus netral hingga 
mendekati nilai 0, maka kesimbangan beban 
pada generator induksi semakin mendekati 
seimbang, data pengambilan perbandingan 
nilai arus netral dapat dilihat  pada table 5 dan 
6. 

 
 
 
 
 
 

Tabel 5 Hasil pengujian sistem pada 
pembebanan generator induksi dengan 

dummy load 

Arus 
beban 
fasa R 

(A) 

Tegangan 
Fasa (V) 

Daya 
Beban 
fasa R 
(Watt) 

Arus 
Netral 

dengan 
dummy 
load (A) 

0,04 238 9,76 0,09 

0,15 231 35,26 0,08 

0,25 228 57,55 0,09 

0,31 237 73,89 0,08 

Beban generator dikatakan seimbang 
jika nilai arus netral (In)=0. Berdasarkan Tabel 
4.4 didapatkan sistem dummy load dapat 
mengurangi nilai arus netral. Didapatkan nilai 
arus netral lebih mendekati nilai 0 dengan 
sistem kontrol dummy load pada perubahan 
nilai beban dengan rata-rata arus netral 
In=0,085 A dari 0,08 A - 0,09 A.  

 
Tabel 6 Hasil pengujian sistem pada 

pembebanan generator induksi tanpa dummy 
load 

Arus 
beban 
fasa R 

(A) 

Tegangan 
Fasa (V) 

Daya 
Beban 
fasa R 
(Watt) 

Arus 
Netral 
tanpa 

dummy 
load (A) 

0,04 238 9,76 0,32 

0,15 231 35,26 0,22 

0,25 228 57,55 0,14 

0,31 237 73,89 0,09 

Pada Tabel 6 dapat dilihat nilai arus 
netral (In) semakin kecil dengan bertambah 
beban pada fasa R. Namun memiliki nilai rata-
rata  lebih besar dibandingkan dengan nilai 
arus (In) pada sistem dengan dummy load yaitu 
0,1925 A dari 0,09-0,32.  

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35

0.4

0 0.2 0.4 0.6

A
ru

s
 B

e
b
a
n
 (

A
)

Arus Beban tiruan (A)
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Berdasarkan hasil yang didapatkan dari 
nilai arus netral (In) dari kondisi tanpa dummy 
load dan menggunakan dummy load 
didapatkan nilai arus netral lebih kecil pada 
sistem saat menggunakan dummy load 
dibandingkan tanpa dummy load, hal ini 
membuktikan bahwah sistem pengontrolan 
dummy load pada generator induksi PLTMH 
dapat menjaga keseimbangan beban 
generator induksi. 

KESIMPULAN 
 

Dari perancangan dan pengujian yang 
telah dilakukan pada alat kontrol beban dummy 
load maka dapat di ambil kesimpulan sebagai 
berikut : 
1. Alat kontrol beban dummy load berhasil 

dirancang menggunakan Sensor tegangan 
modul ZMPT101b dan sensor arus 
ZMCT103c yang dirancang sendiri sebagai 
acuan perubahan beban dari arus yang 
terukur mempunyai hasil Pengujian sensor  
Error rata-rata pada pengukuran arus dan 
tegangan yaitu, ,Arus 1,59%, Tegangan 
2,62%. Kombinasi sensor tegangan dan 
sensor untuk untuk mendapatkan Vrms, 
Irms, dan Daya nyata. Nilai arus menjadi 
acuan Arduino Uno sebagai sistem 
pengontrolan beban dummy load pada 
PLTMH stand alone untuk mengaktifkan 
serta menonaktifkan dummy load dengan 
pensaklaran relay 2 chanel dan 4 chanel. 

2. Pengujian kinerja dummy load pada sistem 
yang dibuat dapat membackup beban 
generator induksi saat tanpa beban dan 
kekurangan beban  pada fasa R untuk 
menyeimbangkan beban di masing-masing 
fasa generator induksi serta sistem dapat 
memutus beban pada fasa R, S dan T 
generator induksi saat generator induksi 
mendapatkan beban melebihi beban 
maksimal. 

3. Nilai rata-rata arus netral didapatkan 
0,1925 A tanpa dummy load dan 0,085 A 
dengan adanya dummy load. Sistem 
kontrol dummy load dapat meningkatkan 
kinerja PLTMH dengan menjaga 
keseimbangan beban yang diukur dari nilai 
arus netral lebih mendekati 0 A dengan 
sistem kontrol dummy load. 
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