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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Di dalam dunia sistem tenaga listrik kita mengenal adanya sistem 3 fasa, 

dimana kondisi sistem 3 fasa ini seharusnya seimbang. Namun dilapangan, 

kondisi sistem 3 fasa yang seimbang sangat sulit dicapai. Akibat tingkat 

kebutuhan listrik (beban) yang semakin bertambah, terjadilah ketidakseimbangan 

beban antara tiap-tiap fasa (R, S, dan T) sehingga sistem 3 fasa menjadi tidak 

seimbang. Ketidakseimbangan beban pada sistem tenaga listrik selalu terjadi dan 

penyebab ketidakseimbangan tersebut adalah pada beban-beban satu fasa pada 

jaringan tegangan rendah. Akibat ketidakseimbangan beban tersebut munculah 

arus di netral trafo. 

Pada umumnya untuk melindungi instalasi listrik terhadap tegangan lebih, 

maka diambil tindakan-tindakan khusus, yaitu dengan jalan memasang alat-alat 

pengaman yang sesuai. Tegangan-tegangan lebih ini dapat ditimbulkan oleh 

berbagai sebab, misalnya oleh pekerjaan induksi, oleh awan yang bermuatan 

listrik, karena hantaran disambar petir. Juga dapat disebabkan karena hujan dan 

kabut, dalam lapisan-lapisan udara yang tinggi yang dimuati oleh listrik. 

Kejadian yang lain dalam instalasi itu sendiri misalnya: pada saat 

menghubungkan dan memutuskan mesin-mesin yang berkekuatan besar 

(transformator) dapat mengakibatkan tegangan lebih yang sangat berbahaya. Tiap-

tiap perubahan beban ini juga akan menyebabkan hubung singkat yang mendadak 

dan dapat mengakibatkan adanya tegangan lebih. Juga hubungan singkat dengan 

tanah umumnya juga dapat menimbulkan tegangan lebih. Dimana tegangan-

tegangan lebih ini sering kali berjalan melalui hantaran.  

Seperti sistem kelistrikan 3 fasa yang terdapat di gardu listrik kampus III 

UMM ini, yang seharusnya kondisi sistem pada tiap-tiap fasa haruslah seimbang. 

Namun kenyataannya saat sekarang ini, di gardu listrik kampus III UMM terdapat 

ketidakseimbangan beban tiap-tiap fasa. Ini disebabkan semakin bertambahnya 

pemakaian beban pada sistem.  
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Dalam pemenuhan kebutuhan tenaga listrik tersebut, terjadi pembagian-

pembagian beban yang pada awalnya merata tetapi karena ketidakserempakan 

waktu penyalaan beban-beban tersebut maka menimbulkan ketidakseimbangan 

beban yang berdampak pada penyediaan tenaga listrik. Selain ketidakserempakan 

pemakaian beban, pengkoneksian yang tidak seimbang pada fasa R, S, dan T juga 

merupakan faktor lain yang mempengaruhi. 

Ketidakseimbangan beban adalah hal yang menimbulkan rugi-rugi daya 

secara teknis, yang akan merugikan pelanggan. Agar tercapai penyuplaian listrik 

yang stabil dan kontinyuitas kepada konsumen, maka hal tersebut harus dapat 

diatasi. 

1.2. Perumusan Masalah 

1. Bagaimana mengukur beban listrik pada gardu listrik kampus III UMM. 

2. Bagaimana menganalisa rugi-rugi daya akibat ketidakseimbangan beban 

listrik pada gardu listrik kampus III UMM. 

1.3. Tujuan Penulisan 

1. Menghasilkan data pengukuran beban listrik pada gardu listrik kampus III 

UMM. 

2. Menganalisa rugi-rugi daya akibat ketidakseimbangan beban listrik pada 

gardu listrik kampus III UMM. 

1.4. Pembatasan Masalah 

1. Studi data pengukuran pembebanan trafo pada gardu sentra (studi kasus 

gardu pada kampus III UMM). 

2. Menganalisa pengaruh ketidakseimbangan beban transformator terhadap arus 

netral dan rugi-rugi daya pada gardu sentra (studi kasus gardu pada kampus 

III UMM). 

3. Tidak membahas konfigurasi instalasi listrik dalam gedung kampus III 

UMM. 

4. Tidak membahas jenis pembebanan. 

5. Waktu pengambilan data pengukuran hanya 4 hari, selama 18 jam (07.00-

24.00 WIB). 
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1.5. Metodologi Pelaksanaan 

Metodologi  yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah: 

1. Studi Lapangan 

Mengunjungi lokasi objek studi gardu listrik (I, II, III, dan IV) kampus III 

UMM dan melakukan pengukuran serta mencari data informasi melalui 

badan perlengkapan bidang kelistrikan kampus UMM. 

2. Studi Literatur 

Membaca buku-buku penunjang dan data-data yang diperlukan sesuai dengan 

metode yang mencakup landasan teoritis termasuk teori ketidakseimbangan 

beban listrik dan rugi-rugi daya. 

3. Pembahasan 

Pembahasan yang akan dilakukan yaitu : 

a. Analisa pembebanan trafo dan analisa ketidakseimbangan beban listrik. 

b. Rugi-rugi daya. 

c. Mempelajari ketidakseimbangan beban listrik dan rugi-rugi daya. 

4. Hasil dari pembahasan 

Dari hasil pembahasan yang sudah diteliti dan perhitungan, maka dapat 

diketahui persentase ketidakseimbangan dan rugi-rugi daya.  

5. Pengambilan kesimpulan dan saran 

Setelah menganalisa hasil data yang diperoleh dari lapangan, maka didapat 

beberapa kesimpulan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, sehingga 

tujuan akhir dapat diselesaikan. 

1.6. Sistematika Penulisan 

Sistematika yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini terdiri dari 

beberapa bab antara lain: 

BAB I : PENDAHULUAN  

Merupakan bab yang membahas secara garis besar terhadap 

permasalahan yang terjadi dari: latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan penyusunan, pembatasan masalah, metodologi pelaksanaan dan 

sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Tinjauan pustaka mengacu pada buku dan jurnal ilmiah nasional 

maupun internasional. 

BAB III :SISTEM GARDU LISTRIK KAMPUS III UNIVERSITAS 

MUHAMMMADIYAH MALANG 

Merupakan bab yang membahas mengenai objek yang diteliti, serta 

langkah-langkah penelitian. 

BAB IV : ANALISA DATA 

Merupakan bab yang membahas analisa ketidakseimbangan beban 

listrik dan rugi-rugi daya pada gardu listrik kampus III UMM. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari hasil analisa dan saran-

saran yang diperlukan untuk melengkapi kesempurnaan pada 

perancangan analisa. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


