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BAB III 

PERANCANGAN SISTEM 

3.1. Kerangka Umum 

Perancangan merupakan proses yang dilakukan terhadap komponen, mulai 

dari rancangan kerja rangkaian hingga hasil jadi yang akan difungsikan atau 

disimulasikan. Perancangan dan pembuatan simulasi merupakan bagian yang 

terpenting dari seluruh pembuatan tugas akhir ini. Pada prinsipnya perancangan 

dengan sistematika yang baik akan  memberikan kemudahan-kemudahan dalam 

proses pembuatan simulasi. Perancangan sistem yang akan dilakukan dalam 

penelitian ini merupakan sebuah akumulasi dari hasil pengambilan data yang ada. 

Pada bab ini membahas tentang perancangan sistem Penghematan energy 

listrik berupa instalasi yang mencakup GKB 2 dan 3 yang akan dilakukan oleh 

perangkat lunak ETAP. 

3.2. Alur Perancangan Sistem 

 

Gambar 3.1. Alur pencarian beban listrik di UMM 

Bagian kelistrikan UMM 

Pencarian data beban listrik UMM Pembuatan data statistik beban 

listrik statis dan dinamis 

Studi Beban Listrik UMM 
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Gambar 3.2. Alur pemodelan sistem dari software ETAP 

 

3.3.Permodelan beban GKB 2 dan 3 

 Universitas muhammadiyah malang merupakan sebuah kampus yang 

membagi gedung menjadi 4 bangunan yang kemudian disebut dengan Gedung 

Kuliah Bersama (GKB), dan kali ini akan dianalisa meliputi GKB 2 dan 3 dengan 

suplai daya dari PLN. 

 Dalam hal ini daya yang dianalisa melingkupi penerangan, dan daya terpasang 

yang ada pada tiap ruangan yangan ada pada GKB 2 dan 3.  

Berdasarkan sifat suatu beban listrik dapat dibedakan menjadi 3 yaitu : 

 

3.3.1 Resistif 

Beban yang memiliki sifat resistif akan memiliki sifat yang sama 

dengan resistor (R). Apabila beban tersebut dialiri arus listrik maka arus listrik yang 

mengalir melalui beban tersebut adalah arus nominal pada beban dan memiliki nilai 

yang tetap sehingga tidak diaktifkan . 

 

P = VI 

Dengan : 

P = daya aktif yang diserap beban (watt) 

V = tegangan yang mencatu beban (volt) 

I  = arus yang mengalir pada beban (A) 

Perancangan system dengan ETAP 

Hasil data yang 

telah diakumulasi  

ETAP 

-Penentuan spesifikasi sistem 

-Kesesuaian energi dan beban 
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Gambar 3.3 Beban Resistif 

 

3.3.2 Induktif 

Beban yang bersifat induktif memiliki sifat yang sama dengan induktor (L). 

Arus listrik yang mengalir melalui beban tersebut akan disimpan dalam bentuk 

medan magnet karena arus listrik yang mengalir akan terinduksi dan dirubah 

menjadi medan magnet sehingga dapat tersimpan. Misalnya motor listrik ketika 

digerakkan dengan cara dialiri arus listrik maka nilai arus start nya akan 3 kali lebih 

besar dari arus nominal, dan ketika motor listrik telah runing maka nilai arus listrik 

akan sama dengan nilai arus nominal. Contoh beban listrik yang 

bersifat induktifadalah pompa air, blender, kipas angin dan alat-alat yang 

memanfaatkan energi listrik untuk menghasilkan energi gerak sebagai penggerak 

baban utama. 

 

P = VI cos φ 

Dengan : 

P = daya aktif yang diserap beban (watt) 

V = tegangan yang mencatu beban (volt) 

I  = arus yang mengalir pada beban (A) 

φ = sudut antara arus dan tegangan 
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Gambar 3.4 Beban Induktif 

 

 
 

Gambar 3.5 Perbandingan sudut beban Induktif terhadap Arus dan Tegangan  

 

 

Untuk menghitung besarnya reaktansi induktif (XL), dapat digunakan rumus : 
Dengan : 

XL = 2πfL 

XL = reaktansi induktif 

F   = frekuensi (Hz) 

L   = induktansi (Henry) 

 

3.3.3 Kapasitif 

Beban yang bersifat kapasitif memiliki sifat yang sama dengan kapasitor (C). 

Hampir sama dengan induktor yang menyimpan energi listrik hanya saja, beban 

yang bersifat kapasitif menyimpan energi listrik murni. Pada industri-industri besar 

yang menggunakan penggerak berupa motor listrik memerlukan kapasitor untuk 

menghemat daya. 

 

P = VI cos φ 

Dengan : 

P = daya aktif yang diserap beban (watt) 

V= tegangan yang mencatu beban (volt) 

I  = arus yang mengalir pada beban (A) 

φ = sudut antara arus dan tegangan 
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Gambar 3.6 Beban Kapasitif 

 

 

 

 
Gambar 3.7 Sudut perbandingan Beban Kapasitif terhadap Arus dan Tegangan 

 

Untuk menghitung besarnya reaktansi kapasitif (XC), dapat digunakan rumus seperti dibawah 

ini : 

 
Dengan : 

XL = reaktansi kapasitif 

f  = frekuensi 

C  = kapasitansi (Farad) 

 

 

 

3.4.Deskripsi Ruangan 

     Ruangan- ruangan yang digunakan pada penelitian  ini meliputi ruang kelas, 

lift, serta ruang kantor jurusan yang ada di area GKB 2 dan 3. Penjelasan untuk 

masing –masing ruangan akan ditunjukan pada table dan gambar: 
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3.4.1  Ruangan Kelas 

Tabel 3.1 Data ruang kelas 

N0. Ruangan Keterangan  

1 Ukuran 

   Panjang 

   Lebar 

   Tinggi 

 

9 meter 

9 meter 

3 meter 

2 Jumlah titik  9 titik 

3 Jumlah lampu 18 lampu TL 

 4 Jumlah Kipas 2 buah 

5 Jumlah proyektor 1 buah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.8 Denah Ruang Kelas 
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3.4.2 Gedung Kuliah Bersama (GKB) 2 

Tabel 3.2 Data komponen Ruang perkuliahan 

No.  Nama Komponen Jumlah keterangan 

1 Ruangan 80 Buah  

2 Lampu TL (isi 2) 480 Buah 36 watt 

3 Lampu TL (isi 1) 280 Buah 18 watt 

4 AC 18 Buah 1053 watt 

5 Kipas Angin 160 Buah 30 Watt 

6 Proyektor 70 Buah 135 watt 

 

3.4.3 Gedung Kuliah Bersama (GKB) 3 

Tabel 3.3 Data Komponen pada Ruang Perkuliahan 

No. Nama Komponen Jumlah keterangan 

1 Ruangan 80 buah  

2 Lampu TL (isi 2) 560 Buah 36 watt 

3 Lampu TL (isi 1) 224 Buah 18 watt 

4 AC 5 Buah 1053 watt 

5 Kipas Angin 160 Buah 30 watt 

6 Proyektor 70 Buah 135 watt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


