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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Generator 

Menurut teori Idris, Mochammad 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 hasil dari Hukum 

Faraday “ bahwa apabila sepotong kawat penghantar listrik berada dalam medan 

magnet berubah-ubah, maka dalam kawat tersebut akan terbentuk Gaya Gerak 

Listrik”. Bahwa generator ditinjau dari konstruksinya dibedakan menjadi dua 

bagian yaitu : 

1. Bagian Rotor 

Bagian Rotor ialah bagian generator yang dapat berputar. Bagian rotor 

dalam generator terdiri atas besi magnet yang berputar pada porosnya. Bagian 

rotor terletak di bagian tengah stator. Kutub magnet yang dipergunakan pada 

bagian rotor ada yang satu pasang kutub magnet dan dua pasang kutub atau 

lebih. (Daryanto, Bumi Aksara, 1992) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Rotor 

Sumber : B. Sutjianto, Dipl, Ir dan Indra nurhadi, Jakarta, 1980 
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2. Bagian Stator 

Menurut B. Sutjianto bagian stator pesawat generator merupakan bagian 

yang tetap. Bagian stator terdiri atas alur-alur yang diteliti gulungan kawat 

email. Gulungan kawat email pada stator dirangkai dalam hubungan tertentu. 

Dan gulungan kawat ini dipotong atau dilindungi oleh rumah generator itu 

sendiri dari goncangan yang diakibatkan oleh putaran rotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2. Stator 

Sumber : B. Sutjianto, Dipl, Ir dan Indra nurhadi, Jakarta, 1980 
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2.2 Jenis-jenis Generator 

Menurut Idris, Mochammad, kemajuan teknologi mesin generator 

semakin berkembang, hal ini di buktikan dengan bertambahnya teknologi yang 

di terapkan pada generator. Ada dua jenis generator diantarannya sebagai 

berikut: 

1. Generator AC 

Generator AC adalah mesin yang dapat mengubah tenaga 

mekanis menjadi tenaga listrik melalui proses induksi 

elektromagnetik. Generator ini memperoleh energi mekanis dari 

prime mover atau penggerak mula. Prinsip kerja dari generator 

sesuai dengan hukum Lens, yaitu arus listrik yang diberikan pada 

stator akan menimbulkan momen elektromagnetik yang bersifat 

melawan putaran rotor sehingga menimbulkan EMF pada kumparan 

rotor. 

Tegangan EMF ini akan menghasilkan suatu arus jangkar. 

Jadi diesel sebagai prime mover akan memutar rotor generator, 

kemudian rotor diberi eksitasi agar menimbulkan medan magnit 

yang berpotongan dengan konduktor pada stator dan menghasilkan 

tegangan pada stator. Karena terdapat dua kutub yang berbeda yaitu 

utara dan selatan, maka pada 90
o
 pertama akan dihasilkan tegangan 

maksimum positif dan pada sudut 270
o
 kedua akan dihasilkan 

tegangan maksimum negatif. Ini terjadi secara terus 

menerus/continue. Bentuk tegangan seperti ini lebih dikenal sebagai 

fungsi tegangan bolak-balik. 
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Gambar 3.3 : Generator AC 

Sumber : Daryanto, Bumi Aksara, 1992 

Generator arus bolak-balik sering disebut sebagai 

generator sinkron atau alternator. Generator arus bolak-balik 

memberikan hubungan yang sangat penting dalam proses 

perubahan energi dari batu bara, minyak, gas, atau uranium ke 

dalam bentuk yang bermanfaat untuk digunakan dalam industri 

atau rumah tangga. Dalam generator arus bolak-balik bertegangan 

rendah yang kecil, medan diletakan pada bagian yang berputar 

atau rotor dan lilitan jangkar pada bagian yang diam atau stator 

dari mesin. 

https://scientricalengineering.files.wordpress.com/2014/06/a6538-untitled-bmp.jpg
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Gambar 4.4 : Rangkaian Ekivalen Generator AC 

Sumber : Daryanto, Bumi Aksara, 1992 

 

Generator AC bekerja berdasarkan atas prinsip dasar induksi 

elektromagnetik. Tegangan bolak-balik akan dibangkitkan oleh putaran 

medan magnetik dalam kumparan jangkar yang diam. Dalam hal ini 

kumparan medan terletak pada bagian yang sama dengan rotor dari 

generator. Nilai dari tegangan yang dibangkitkan bergantung pada : 

1. Jumlah dari lilitan dalam kumparan. 

2. Kuat medan magnetik, makin kuat medan makin besar tegangan  yang 

diinduksikan. 

3. Kecepatan putar dari generator itu sendiri. 

 

 

 

 

https://scientricalengineering.files.wordpress.com/2014/06/2fa28-untitled2-bmp.jpg
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2. Generator DC 

Generator DC merupakan sebuah perangkat mesin listrik 

dinamis yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik. 

Generator DC menghasilkan arus DC / arus searah. Generator DC 

dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan dari rangkaian belitan 

magnet atau penguat eksitasinya terhadap jangkar (anker), jenis 

generator DC yaitu: 

1. Generator penguat terpisah 

2. Generator shunt 

3. Generator kompon 

2.3 Dilihat dari Prinsip Kerjanya Generator C dan DC 

Generator adalah suatu alat atau mesin yang dapat mengubah energi 

mekanik atau gerak menjadi energi listrik. Prinsip kerja dari generator 

sebenarnya cukup sederhana. Generator bekerja sesuai hukum faraday yakni 

apabila suatu penghantar diputar dalam sebuah medan magnet hingga 

memotong garis gaya magnet (GGM). Maka akan menimbulkan garis gerak 

listrik (GGL) dalam satuan volt pada ujung penghantar. Berikut adalah prinsip 

kerja generator AC dan DC : 

1) Prinsip Kerja Generator AC 

Prinsip dasar generator arus bolak balik menggunakan Hukum 

Fariday yang menyatakan jika sebatang penghantar berada pada 

medan magnet yang berubah-ubah, maka pada penghantar tersebut 

akan terbentuk gaya gerak listrik. 

Besar tegangan generator bergantung pada ; 

1. Kecepatan putaran (N) 

2. Jumlah kawat pada kumparan yang memotong fluk (Z) 

3. Banyaknya fluk magnet yang dibangkitkan oleh medan magnet 

4. Konstruksi Generator 

 

 

http://dunia-listrik.blogspot.com/2008/11/klasifikasi-mesin-listrik.html
http://dunia-listrik.blogspot.com/2008/11/klasifikasi-mesin-listrik.html
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Generator arus bolak-balik ini terdiri dari dua bagian utama,yaitu 

1. Stator, merupakan bagian diam dari generator yang mengeluarkan tegangan 

boalk-balik 

2. Rotor, merupakan bagian bergerak yang menghasilan medan magnet yang 

menginduksikan ke stator 

 

Stator terdiri dari badan generator yang terbuat dari baja yang berfungsi 

melindungi bagian dalam generator, kotak terminal dan bame plate pada 

generator. Inti stator yang terbuat dari bahan ferromagnetik yang berlapis-lapis 

dan terdapat alur-alur tempat meletakkan lilitan stator. Lilitan stator yang 

merupakan tempat untuk menghasilkan tegangan. Sedangkan, rotor berbentuk 

kutub sepatu salient atau kutub dengan celah udara sama rata rotor silinder. 

Konstruksi dari generator sinkron dapat dilihat pada gambar berikut ini. 

 

 

Gambar 5.5 Prinsip Kerja Generator AC 

Sumber : Daryanto, Bumi Aksara, 1992 

 

https://scientricalengineering.files.wordpress.com/2014/06/c1494-untitled3-bmp.jpg
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Ketika kumparan berputar, terjadi arus listrik induksi pada kumparan. 

Arus induksi ini mengalir melalui sikat karbon sehingga lampu menyala. Saat 

posisi kumparan tegak lurus terhadap arah medan magnetik, arus induksi berhenti 

mengalir sehingga lampu padam. Beberapa saat setelah kumparan melanjutkan 

putarannya,arus listrik induksi kembali mengalir dalam kumparan tetapi dengan 

arah yang berbeda sehingga lampu kembali menyala. 

 

2. Prinsip kerja Generator DC 

Pembangkitan tegangan induksi oleh sebuah generator diperoleh melalui 

dua cara: 

a) Dengan menggunakan cincin-seret, menghasilkan tegangan 

induksi bolak-balik. 

b) Dengan menggunakan komutator, menghasilkan tegangan DC. 

 

        Proses pembangkitan tegangan tegangan induksi tersebut dapat dilihat 

pada Gambar 7.7 

 

Gambar 7.7 Pembangkitan Tegangan Induksi. 

Sumber : Daryanto, Bumi Aksara, 1992 

 

 

http://3.bp.blogspot.com/_jqFxKzwEbD8/SWiYXR2nooI/AAAAAAAAAnk/_kgFMWaEJ7o/s1600-h/gb+2.+Pembangkitan+teg+induksi.jpg


 

13 

 

Jika rotor diputar dalam pengaruh medan magnet, maka akan terjadi 

perpotongan medan magnet oleh lilitan kawat pada rotor. Hal ini akan 

menimbulkan tegangan induksi. Pada posisi ini terjadi perpotongan medan 

magnet secara maksimum oleh penghantar, akan menghasilkan tegangan 

induksi nol. Hal ini karena tidak adanya perpotongan medan magnet dengan 

penghantar pada jangkar atau rotor. Daerah medan ini disebut daerah netral. 

 

 

Gambar 8.8 Tegangan Rotor yang dihasilkan melalui cincin-seret dan 

komutator. 

Sumber : Daryanto, Bumi Aksara, 1992 

 

  Jika ujung belitan rotor dihubungkan dengan slip-ring berupa dua cincin 

(disebut juga dengan cincin seret), maka dihasilkan listrik AC (arus bolak-balik) 

berbentuk sinusoidal. Bila ujung belitan rotor dihubungkan dengan komutator 

satu cincin dengan dua belahan, maka dihasilkan listrik DC dengan dua 

gelombang positif, yaitu : 

a) Rotor dari generator DC akan menghasilkan tegangan induksi bolak-

balik. Sebuah komutator berfungsi sebagai penyearah tegangan AC. 

 

http://4.bp.blogspot.com/_jqFxKzwEbD8/SWiYXqdb63I/AAAAAAAAAns/u6XhLj1m1gU/s1600-h/gb+3.+teg+rotor++pd+cincin+seret.jpg
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b) Besarnya tegangan yang dihasilkan oleh sebuah generator DC, 

sebanding dengan banyaknya putaran dan besarnya arus eksitasi (arus 

penguat medan). 

 

2.4 Cara melakukan start pada Generator : 

1. Dengan penggerak Mula 

Untuk sistem start dengan penggerak mula biasanya berupa mesin 

diesel untuk kapasitas daya yang kecil, turbin air atau turbin uap untuk 

kapasitas daya menengah dan turbin uap untuk kapasitas daya yang 

sangat besar. 

2. Pengubah Frekuensi 

Motor sinkron mendapat pengisian dari sebuah generator sinkron 

khusus. Pengisian dilakukan dengan arus tukar berfrekuensi variabel dari 

hampir nol hingga mencapai frekuensi nominal. Dengan demikian motor 

sinkron mengalami start mulai putaran hampir nol hingga mencapai 

putaran nominal. 

3. Sebagai Generator Rotor Sangkar/Start Asinkron 

Dalam hal ini rotor mesin dilengkapi suatu belitan yang bekerja 

sebagai sangkar asinkron. Dengan demikian selama start mesin bekerja 

sebagai motor tak serempak. Dengan start asinkron pada kumparan 

medan dapat dihasilkan gaya-gaya gerak listrik yang tinggi, disebabkan 

jumlah lilitan magnet yang biasanya besar. Gaya-gerak listrik yang tinggi 

ini bukan saja dapat merusak mesin, melainkan dapat juga menimbulkan 

bahaya bagi personil yang melayani mesin sinkron itu. Untuk 

menghindari bahaya ini kumparan magnet selama start dapat dibagi 

dalam beberapa belitan, yang masing-masing dihubungsingkatkan. 

Setelah mencapai putaran sinkron, hubungan ini dilepaskan. Dalam hal 

ini sistem start yang digunakan pada generator set GSC 05 adalah dengan 

penggerak mula. 
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2.3. Gambaran Umum Obyek Penulisan 

2.3.1 SEJARAH BERDIRINYA PT JENATA MARINA INDAH SEMARANG 

Indonesia sebagai negara kepulauan menyimpan kekayaan samudera 

yang luar biasa besar potensinya. Hadirnya transportasi air dengan perangkat 

sarana pelayaran dan perkapalan menjadi kebutuhan vital dalam upaya menggali 

anugerah alam ini. Membidik satu sisi yang paling tepat sesuai dengan kesiapan 

dan keahlian sumber daya manusia saat itu, maka pada bulan Februari 1977 

berdirilah PT. Jasa Marina Indah, atau lebih dikenal dengan nama JMI, yang 

bergerak dalam teknologi perkapalan, keterpaduan antara pembangunan kapal 

baru maupun dok dan perbaikan kapal. Peningkatan kapasitas pelayanan terus 

dikembangkan selaras dengan meningkatnya tuntutan kebutuhan pelanggan. 

Untuk memenuhi kebutuhan jasa perawatan kapal dalam docking, repairing dan 

floating repair, serta pembuatan kapal baru, maka pada tanggal 29 Desember 

1982 mulai dioperasikanlah graving dock atau dok gali di pelabuhan Tanjung 

Emas, Semarang. 

Dua dasawarsa terlewati sudah, JMI berkembang pesat sesuai dengan 

gerak laju pertumbuhan perekonomian dan industri negeri ini. Untuk 

menanggapi permintaan pasar maka dibangunlah galangan unit II di Pelabuhan 

Tanjung Emas pada tahun 1993. Selain memiliki kapasitas dan fasilitas lebih 

besar bila dibandingkan dengan unit I, maka unit II ini pun hadir lebih lengkap 

dan modern bila semuanya sudah lengkap dibangun sesuai rencana induk. Kedua 

unit ini beroperasi secara terpadu untuk melayani pelanggan dari perusahaan-

perusahaan swasta serta pemerintah, bahkan luar negeri termasuk untuk ekspor 

kapal baru. Perkembangan perusahaan selalu seiring dengan peningkatan 

kualitas pelayanan dan perbaikan sistim manajemen mutu yang sesuai dengan 

standar internasional seperti ISO untuk memastikan bahwa mutu hasil kerja 

terjamin konsistensinya. 
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2.3.2. Sketsa Dock PT. Janata Marina Indah Unit I Semarang 

Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan, JMI telah 

meningkatkan fasilitas galangan pada medio 1985. Building dock yang semula 

berukuran 82 meter x 21,5 meter diperpanjang menjadi 102 meter x 21,5 meter 

sehingga kapasitas meningkat dari 2.250 ton menjadi 7.000 ton. Graving dock 

juga diperpanjang dari ukuran semula 90 meter x 20 meter dengan kapasitas 

3.000 ton menjadi 110 meter x 25 meter sehingga kapasitas juga meningkat 

menjadi 8.000 ton. Selain perluasan bangunan dok, juga dibangun bengkel plat, 

mesin dan listrik. Penambahan mobile crane, wharf crane dan peralatan lainnya 

menjadikan JMI sebagai galangan pembangun dan perbaikan kapal yang patut 

diperhitungkan dalam industri perkapalan nasional maupun internasional. 

2.3.3. Sketsa Dock PT. Janata Marina Indah Unit II Semarang 

Menyikapi prospek dunia pelayaran dan perkapalan nasional maupun 

internasional yang sangat cerah, maka dibangunlah galangan unit II di 

Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dengan kapasitas 4 kali lebih besar 

dibandingkan unit I. Menempati areal seluas 8,2 hektar, dok gali di unit II ini, 

bila telah selesai dibangun, akan mampu menampung kapal-kapal besar 

berkapasitas hingga 20.000 DWT. Sementara itu building dock yang telah 

selesai dibangun akan mampu untuk membangun kapal-kapal berukuran 

hingga 30.000 DWT. Dermaga beton sepanjang 465 meter akan menunjang 

kebutuhan galangan untuk perawatan terapung sebelum dan sesudah dok serta 

penyelesaian kapal baru sesudah diluncurkan. Sedangkan perlengkapan 

galangan secara bertahap telah ditingkatkan dengan investasi pembelian mobile 

crane kapasitas 150 ton, tower crane kapasitas 32 ton, forklift, trailer, mesin 

press, mesin bubut, dll. 
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