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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), merupakan sebuah kampus 

swasta yang besar di jawa timur. Untuk mencukupi beban listrik yang digunakan 

UMM mendirikan Pembangkit Listrik Mikro Hidro (PLTMH) yang di hybrid 

dengan Pembangkit Listrik Tenga Surya (PLTS) guna mencukupi kebutuhanya. 

Saat ini di area UMM terdapat pembangkit yang merupakan penyedia listrik utama 

untuk kebutuhan energi di kampus yang megah ini, dalam aspek pengabdian dalam 

bidang energi, UMM juga sempat membuat pembangkit listrik mikro hidro di 

malang selatan dan pembangkit hybrid antara surya dengan angin di pedesaan 

pesisir pantai kabupaten Malang. Beberapa waktu lalau UMM mendapatkan 

penghargaan untuk kampus percontohan dalam bidang energi dan merupakan satu-

satunya kampus yang berani mengaudit pembangkit listriknya. UMM juga 

merupakan satu-satunya kampus yang mendapatkan penghargaan kampus yang 

memiliki energi alternatif se-ASIA, dan dipublikasikan oleh surya news. 

Pada tahun 2009 UMM bersama kementrian Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM) melakukan sebuah percobaan untuk energi hybrid guna 

mengenalkan sistem hybrid dalam dunia energi kusunya di kalangan akademisi, dan 

juga digunakan sebagai penelitian atas pengembangan-pengembangan lebih lanjut 

dalam dunia energi listrik, selain sebagai penunjang atas kebutuhan energi di 

kampus UMM. Saat ini pembangkit listrik yang diberi nama Sengkaling-1 ini 

menghasilkan 100 KW dan Photo Voltaic (PV) yang menghasilkan daya 2.5 KW 

[1]. Namun penggunaan dari PLTMH dan PLTS tersebut tidak digunakan guna 

melengkapi satu sama lain, artinya daya yang dihasilkan oleh ke-2 pembangkit 

tersebut langsung disalurkan untuk menopang beban tanpa perantara batrai [2]. 

Sehingga fungsi dari metode hybrid yang seharusnya saling melengkapi ke dua 

sumber tidak terpenuhi. Saat ini konfigurasi yang ada di PLTMH Sengkaling 

menggunakan Alternating Current (AC) Bus, sehingga memungkinkan sumber 

daya tersebut untuk langsung menuju ke beban. Adapun beban tersebut adalah 

beban daya dari kampus UMM sendiri. 
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Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan masyarakat yang sangat penting dan 

sebagai sumber daya ekonomis yang paling utama yang dibutuhkan dalam berbagai 

kegiatan. Dalam waktu yang akan datang kebutuhan listrik akan meningkat seiring 

dengan adanya peningkatan dan perkembangan baik dari jumlah penduduk, jumlah 

investasi, perkembangan teknologi termasuk didalamnya perkembangan dunia 

pendidikan untuk semua jenjang pendidikan. 

Perkembangan Universitas Muhammadiyah malang yang kian maju dan 

berkembang, salah satunya dapat dilihat dari pembangunan sarana dan prasana yang 

terus dibangun, sehingga penambahan kebutuhan daya listrik mutlak diperlukan.  

Untuk mendapatkan daya listrik terpasang yang efisien, perlu dicari dan dihitung 

daya terpasang yang akan digunakan. Total beban yang terpasang pada sistem dapat 

dihitung dengan cara melakukan perbandingan antara kebutuhan maksimum dalam 

sebuah sistem tersebut dengan Faktor kebutuhan (Fdm) 

Oleh karena itu dalam upaya penelitian dan pengembangan dalam bidang 

energi dan sistem hibrid maka, kesem patan untuk melakukan penelitian menjadi 

semakin besar terutama bagi mahasiswa UMM. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada paparan latar belakang diatas maka permasalahan yang 

akan dibahas dalam skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana potensi sumber daya yang tersedia di UMM ? 

2. Bagaimana cara penghematan konsumsi bisa dilakukan pada area kampus? 

3. Bagaimana pemanfaatan LED dalam usaha penghematan energi ? 

 

1.3 Tujuan 

 Guna menjawab permasalahan yang diuraikan didalam rumusan masalah, 

maka dilakukan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:  

 Menghitung potensi sumber daya pada area kampus UMM. 

 Mengkonfigurasi sistem yang lebih optimal, ketersediaan  sumber energi 

terbarukan, dan keandalan sistem di UMM. 



 

3 
 

 Menganalisa dan menentukan penempatan dan efisiensi penggunaan daya pada 

pemasangan LED serta kapasitor bank 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar permasalahan mengarah dan sesuai dengan tujuan, maka dalam 

penulisan ini,  batasan masalah mengarah pada hal-hal berikut : 

 Obyek penelitian adalah sumber daya yang dimiliki pada GKB 2 dan 3 kampus 

UMM 

 Menggunakan software ETAP sebagai perangkat lunak dalam melakukan 

analisa. 

 Analisa hanya difokuskan pada penggunaan penerangan pada tiap ruangan yang 

ada pada GKB 2 dan 3 

 Optimalisasi ini dilihat dari segi penghematan daya dalam menyuplai beban 

yang ada di UMM. 

 

1.5  Sistematika Penulisan 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan 

masalah, metodologi pembahasan, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

 

BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas tentang teori yang mendasari dan menunjang 

penyusunan tugas akhir. Teori penunjang yang ada pada skripsi ini meliputi tentang 

ETAP yang mencakup cara kerja dan arsitekturnya, instalasi, dan sistem 

penempatan pendukung penghematan energy berupa Kapasitor Bank 

 

BAB III : PERANCANGAN SISTEM 

Bab ini akan membahas tentang analisa dari sumber daya dan beban yang 

telah terakumulasi dari penelitian. Kemudian melakukan perancangan ulang dengan 

menggunkan software ETAP. 
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BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan membahas tentang hasil perancangan ulang yang dilakukan 

oleh ETAP. Kemudian dari hasil pengujian ini akan dijadikan sebagai bahan analisa 

dan evaluasi akan kesesuaian sistem dengan tujuan yang di inginkan. 

 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan saran 

untuk pengembangan selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


