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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Energi listrik merupakan salah satu energi yang sering dimanfaatkan untuk 

menunjang kebutuhan manusia saat ini. Mulai dari kebutuhan mengolah makanan, 

kebutuhan membantu pekerjaan sehari-hari, hingga kebutuhan memproduksi di 

pabrik-pabrik berskala besar. Tidak dapat kita pungkiri teknologi-teknologi yang 

terus berkembang juga membutuhkan energi listrik sebagai sumber tenaganya, 

dengan kata lain semakin berkembang teknologi semakin besar kebutuhan akan 

energi listrik. 

Sama halnya juga pada era industri saat ini, energi listrik merupakan faktor 

yang sangat penting, dimana peningkatan kebutuhannya seiring dengan 

perkembangan industri itu sendiri atau dengan kata lain berbanding lurus antara 

perkembangan industri dengan kebutuhan akan energi listrik. Dan untuk 

menanggulangi semua kebutuhan energi listrik itu kita tidak bisa 

mengesampingkan pihak-pihak yang berwenang memenuhi kebutuhan tersebut 

dalam hal ini salah satunya adalah pemerintah melalui PLN (Perusahaan Listrik 

Negara), dimana pemerintah telah membangun beberapa unit pembangkit baru 

dan meningkatkan optimasi dari pembangkit-pembangkit energi listrik yang sudah 

ada. 

Namun meningkatnya usaha dibidang industri yang bebannya cenderung 

bersifat induktif ini, menyebabkan kebutuhan daya reaktif induktif meningkat. 

Meningkatnya daya reaktif induktif pada jaringan penyaluran daya listrik akan 

mengakibatkan terjadinya jatuh tegangan (drop voltage). Terjadinya drop voltage 

pada jaringan penyaluran daya listrik akan berpengaruh terhadap besarnya rugi-

rugi (a peralatan penyaluran daya listrik baik pada jaringan transmisi maupun 

pada jaringan distribusi. 
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losses), dan rugi-rugi (losses) tersebut terjadi dipengaruhi oleh besarnya 

impedansi padDalam kasus jaringan distribusi (dalam hal ini Gardu Induk 

Sengkaling) sebagai bagian yang langsung menyalurkan daya ke konsumen, 

sering terjadi drop voltage, terutama saat beban puncak. Oleh karena itu jaringan 

penyaluran daya  listrik harus selalu diupgrade, agar rugi-rugi (losses) pada 

jaringan dapat diminimalisir, profil tegangan pada setiap gardu hubung akan dapat 

dijaga pada nilai-nilai yang diizinkan sehingga kualitas operasi sitem tenaga listrik 

senantiasa dapat dipertahankan secara terus menerus  

Proses perbaikan jatuh tegangan pada jaringan distribusi ini dapat dilakukan 

dengan menggunakan metode pengaturan tegangan yaitu dengan memanfaatkan 

komponen kapasitor bank dan tap transformator (trafo). Sedangkan untuk 

menganalisa aliran daya menggunakan bantuan aplikasi Matlab R2012b. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 

Berdesarkan uraian dari latar belakang, dapat dirumuskan beberapa 

permasalahan yang akan dikaji, antara lain: 

1. Bagaimana cara mengaplikasikan software Matlab R2012b 

untuk menganalisa aliran daya pada jaringan distribusi 20 

kV di penyulang Pujon? 

2. Bagaimana melihat efek yang dihasilkan dari penggunaan kapasitor 

bank dan tap transformator pada jaringan distribusi 20kV? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 

Penulis perlu memberikan batasan masalah agar pembahasan tidak 

melenceng dari tujuan penelitian, batasan masalah penelitian ini adalah: 

1. Tugas akhir ini membahas tentang analisa perbaikan tegangan 

menggunakan komponen kapasitor shunt dan tap transformator 

NLTC (Non-Load Tap Changer); 
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2. Simulasi dilakukan dengan menggunakan software Matlab 

R2012buntuk melakukan analisis aliran daya; 

3. Penelitian dilakukan berdasarkan data single line jaringan distribusi 

20kV (Gardu Induk Sengkaling Penyulang Pujon); 

4. Penelitian tidak meninjau aspek ekonomis (biaya). 

1.4 Tujuan 

 

Tujuan dari tugas akhir ini adalah: 

1. Menganalisa aliran daya pada jaringan distribusi 20kV di penyulang 

Pujon menggunakan software Matlab R2012b. 

2. Memperbaiki profil tegangan dengan pemasangan kapasitor bank 

dan tap transformator. 

1.5 Metodologi 

 

Metodologi yang digunakan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini 

adalah: 

1. studi literaturuntuk mencari sumber dan teori dalam pengerjaan tugas akhir 

ini berupa artikel, tutorial, jurnal, buku referensi, dan sumber yang 

berhubungan dengan software Matlab R2012b, dan Load Flow Analysis. 

2. Penggalian data yang dibutuhkan dalam tugas akhir. 

3. Menganalisis data-data yang didapat pada jaringan distribusi 20 kV area 

Malang. 

4. Implementasi Kapasitor Bank dan Tap Transformator pada jaringan 

distribusi 20 kV area Malang menggunakan software Matlab R2012b. 

5. Menguji sistem jaringan distribusi 20 kV area Malang dan 

membandingkan kualitas tegangan sebelum dan sesudah pemasangan 

Kapasitor Bank dan Tap Transformator. 

6. Mengambil kesimpulan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 
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Sistematika penulisan laporan tugas akhir ini terbagi dalam beberapa bab 

anara lain : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini akan memaparkan mengenai latar belakang pengambilan tugas akhir yang 

berjudul “Analisis Perbaikan Profil Tegangan Pada Jaringan Distribusi 20 kV 

Menggunakan Kapasitor Bank Dan TapTransformator (Studi Kasus Di Gi 

Sengkaling)” rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metodologi 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini menjelaskn mengenai teori-teori yang relevan dengan permsalahan yang 

dikaji, segingga dapat mendukung secara teknis akan analisis yang akan 

dilakukan. 

II :METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan bentuk konkrit metode yang akan digunakan untuk 

menganalisi aliran daya jaringan distribusi dan profil tegangan sebelum dan 

setelah pemasangan kapasitor bank dan tap transformator. 

BAB IV : ANALISIS DAN PENGUJIAN 

Bab ini merupakan implementasi dari metode penelitian yang telah dijabarkan 

pada Bab III, bab ini juga akan menampilkan hasil analisis yang dilakukan. 

BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang dapat diambil darianalisa yang telah dilakukan 

serta saran-saran membangun yang dapat digunakan untuk pengembangananalisis 

dan perbaikam jaringan distribusi listrik. 




