
1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Umumnya beban sistem tenaga listrik bersifat induktif. Beban induktif  akan

menyerap daya reaktif disamping daya nyata. Hal ini menyebabkan meningkatnya

rugi-rugi daya pada saluran distribusi serta diperlukan kapasitas peralatan

distribusi serta diperlukan kapasitas peralatan distribusi yang relatif besar. Salah

satu alternatif untuk memperbaiki kondisi ini adalah dengan pemasangan bank

kapasitor pada jaringan tenaga listrik.

Pemasangan bank kapasitor pada jaringan tenaga listrik digunakan terutama

untuk memperbaiki faktor daya, sedangkan bank kapasitor yang dipasang pada

konsumen tenaga listrik digunakan terutama untuk menjaga agar faktor daya

dalam batas-batas yang diijinkan oleh otoritas penyedia tenaga listrik. Di

Indonesia, konsumen dengan faktor daya yang lebih kecil daripada 0,85 lagging

akan dikenai pinalti oleh PT PLN (Persero) berupa tagihan pemakaian daya

reaktif. Pinalti ini dapat dihindari dengan pemasangan bank kapasitor untuk

memperbaiki faktor daya. Bank kapasitor akan memperbaiki kompensasi daya

reaktif untuk memperbaiki faktor daya yang rendah.

Umumnya faktor daya konsumen berubah-ubah. Untuk menyesuaikan

dengan perubahan faktor daya, bank kapasitor dirancang bekerja multi step. Bank

kapasitor yang bekerja banyak langkah terdiri dari beberapa unit kapasitor dengan

kapasitas sama atau berbeda-beda. Karena tidak ada parameter yang dapat

dijadikan acuan dalam pemilihan kapasitas kapasitor per unit menyebabkan bank

kapasitor tidak bekerja secara efektif.

Faktor daya umumnya berubah secara acak sehingga kompensasi daya

reaktif yang dibuutuhkan akan berubah-ubah secara acak juga, baik besar maupun

durasinya. Metode optimasi digunakan untuk berapa besar kapasitas kapasitor

yang harus dipasang. Tujuan optimasi ini adalah untuk meminimalkan biaya total

yang diakibatkan oleh biaya kVA substation, rugi-rugi energi sistem dan

insvestasi kapasitor.
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Teori fuzzy adalah yang natural dan cocok untuk menyatakan hubungan

yang tidak eskak. Teori ini dapat digunakan untuk memodelkan kendala-kendala

yang tidak eskak. Berdasarkan pada teori fuzzy ini masalah optimasi dapat

dimodifikasi dengan menyertakan fungsi tujuan dan kendala fuzzy.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis merumuskan

permasalahan dalam penelitian yaitu :

1. Bagaimana cara perbaikan faktor daya yang rendah dengan

menggunakan bank kapasitor untuk menghindari pinalti dari PT PLN

(Persero) ?

2. Bagaimana mengurangi rugi-rugi daya pada saluran listrik Universitas

Muhammadiyah Malang Kampus 3 GKB-1 ?

3. Bagaimana perancangan fuzzy logic controller untuk perbaikan faktor

daya dengan menggunakan bank kapasitor?

4. Bagaimana perbandingan nilai faktor daya sebelum dan sesudah

dikendalikan oleh bank kapasitor dengan fuzzy logic?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Memperbaiki nilai faktor daya yang rendah pada saluran listrik

Universitas Muhammadiyah Malang menggunakan bank kapasitor.

2. Mengurangi rugi-rugi daya pada saluran listrik Universitas

Muhammadiyah Malang Kampus 3 GKB-1

3. Merancang bank kapasitor dengan menggunakan fuzzy logic

controller untuk perbaikan faktor daya

4. Mengetahui perbandingan nilai faktor daya sebelum menggunakan

bank kapasitor dan sesudah menggunakan bank kapasitor.

1.4 Batasan Masalah

Adapun yang menjadi batasan masalah adalah sebagai berikut :

1. Fokus pembahasan pada tugas akhir ini adalah analisis penggunaan

bank kapasitor untuk perbaikan faktor daya dan mengurangi rugi-rugi

daya pada saluran listrik Universitas Muhammadiyah Malang

(Kampus 3 GKB-1).
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2. Metode penggunaan bank kapasitor menggunakan fuzzy logic

controller.

2. Harmonisa pada sistem tidak diperhatikan.

3. Komponen yang digunakan dalam sistem ini dianggap ideal.

1.5 Metodologi

Pembahasan tentang teori sistem tenaga listrik yang mencakup tentang

perbaikan faktor daya beserta rugi-rugi pada saluran listrik dan metode logika

fuzzy yang diterapkan dalam rangka perbaikan faktor daya dan mengurangi rugi-

rugi daya pada saluran listrik tersebut dilakukan dengan studi pustaka dengan

menggunakan referensi dan jurnal ilmiah.

Untuk simulasi akan dihasikan data berupa grafik dan data yang diperoleh

dari hasil simulasi menggunakan Simulink Power System dari program Matlab

7.10 (R2010a)

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini dibagi menjadi lima bab. Pada bab satu, yaitu

pendahuluan dibahas tentang latar belakang permasalahan yang terkait dengan

pebaikan faktor daya dan rugi-rugi daya pada saluran listrik secara umum, tujuan,

pembatas masalah, metode penulisan dan sistematika penulisan.

Kemudian pada bab dua, teori stabilitas sistem tenaga listrik dan pengantar

logika fuzzy, dibahas mengenai dasar teori kompensasi daya, perbaikan faktor

daya, kapasitor bank, rugi-rugi daya pada saluran listrik. Disamping itu juga

diberikan dasar teori tentang metode logika fuzzy.

Pada bab tiga, perancangan model simulasi dan pengendali logika fuzzy,

berisi metodologi penelitian yang dilakukan untuk simulasi penempatan kapasitor

bank untuk mengkompensasi daya reaktif dengan pengendali logika fuzzy

menggunakan perangkat lunak Simulink Power System dar Matlab versi 7.10

(R2010a).

Terakhir adalah bab lima. Isi dari bab ini adalah kesimpulan dan saran yang

didapat dari hasil penelitian untuk memperbaiki kekurangan dari perancangan

sistem yang sudah dibuat untuk hasil yang lebih baik.


