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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Bandara Juanda adalah satu dari sekian banyak Bandara Internasional di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertempat di kabupaten Sidoarjo, 

berjarak kurang lebih 20 kilometer di bagian selatan dari kota Surabaya. 

Bandara Juanda beroperasi dibawah kendali manajemen perusahaan milik 

negara yang bernama Angkasa Pura I. Bandara ini berada di peringkat ke tiga 

untuk kategori bandara terbesar setelah Bandar Udara Soekarno Hatta, 

cengkareng di Jakarta dan Bandar Udara Kualanamu, Medan. Meski begitu, 

padatnya aktifitas di Bandara Juanda menjadikannya bandara tersibuk ke-2 di 

Indonesia. Bandara Juanda memiliki tiga terminal di dalamnya, yakni Terminal 

Domestik seluas 31.200 m², Terminal Internasional seluas 22.400 m², dan 

Terminal kargo yang memiliki luas 16.900 m². Terminal satu Bandara ini 

terletak di sebelah utara landasan pacu dan pembukaan dimulai pada tahun 2006 

lalu. Terminal satu ini terbagi menjadi sub terminal 1A dan 1B. Sebagai 

Bandara dengan status Internasional dan tersibuk ke-2 di Indonesia tentunya 

operasional bandara harus sesuai dengan standarnya. Maka dari itu, diperlukan 

pendukung operasional bandara yang baik agar tujuan dari bandara itu sendiri 

dapat tercapai dengan maksimal. Salah satunya adalah kebutuhan tenaga listrik 

yang memadai. Pemanfaatan tenaga listrik secara maksimal dapat 

mempengaruhi tingkat efektifitas dan efisiensi operasinal bandara. Terlebih 

Bandara Internasional Juanda memiliki banyak peralatan ataupun mesin-mesin 

listrik yang digunakan. Hal ini yang menjadikan kebutuhan tenaga listrik di 

Bandara Juanda harus selalu optimal dalam pemanfaatannya. 

Kebutuhan tenaga listrik yang baik sampai saat ini masih menjadi tuntutan 

penting bagi manusia. Adanya pasokan tenaga listrik yang baik dapat 

memaksimalkan kinerja manusia untuk bisa memenuhi tujuannya.  

Kebutuhan tenaga listrik yang baik meliputi semua sektor, yaitu perumahan, 

kantor, atau perusahaan maupun pabrik milik pihak swasta ataupun milik 

negara. Energi listrik yang mampu menyediakan suplai kebutuhan listrik secara 
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terus menerus yang berasal dari sistem tenaga listrik yang handal dan 

berkualitas. Dalam menyediakan energi listrik secara kontinyu tentu tidak 

selamanya sistem itu berjalan normal tanpa ada persoalan-persoalan yang 

mengakibatkan menurunnya kualitas daya listrik dan menurunnya kualitas level 

tegangan. Hal ini menjadi penting karena apabila daya listrik yang disalurkan 

dari pusat pembangkitan tenaga listrik menuju ke pusat beban tidak baik, maka 

akan sangat mungkin terjadi gangguan pada peralatan atau mesin-mesin listrik. 

Oleh karena itu dibutuhkan perbaikan faktor daya dan pengoptimalan kualitas 

tegangan agar sistem mempunyai kualitas daya maupun tegangan yang baik 

sehingga dapat memenuhi operasional. 

Meningkatnya jumlah beban seiring dengan permintaan kebutuhan 

operasional yang berakibat meningkatnya pasokan daya reaktif yang 

menimbulkan medan magnet dari beban listrik jenis induktif. Dengan keadaan 

banyak beban yang bersifat induktif maka dibutuhkan pasokan daya reaktif 

pada area bus yang banyak beban. Jika tidak dilakukan pasokan daya reaktif 

berakibat mengalirnya arus reaktif di area beban sehingga faktor daya pada 

sistem akan turun atau mendekati nol 

Serta juga sistem transmisi yang sangat panjang memungkinkan terjadinya 

drop voltage pada saluran. Hal ini dapat berakibat mesin-mesin listrik yang 

memerlukan pasokan tegangan yang nilainya tidak berubah-ubah menjadi 

dalam keadaan berbahaya, contohnya ialah beban yang sifatnya dinamis seperti 

motor listrik. Apabila bebannya sifatnya dalam kategori residensial dapat 

terlihat ciri-cirinya adalah redup pada sinar penerangan atau lampu 

Perbaikan faktor daya salah satunya bisa dilakukan dengan memasang 

kapasitor bank di daerah sekitar beban yang mengalami penurunan faktor daya 

serta kualitas level tegangan. Pertimbangan dalam menentukan kebutuhan 

kapasitas kapasitor bank dapat dikerjakan agar memperoleh power factor yang 

diinginkan secara efektif serta efisien sehingga semua operasional yang ada di 

Bandar Udara Internasional Juanda berjalan normal serta mendukung semua 

fungsi dari bandara.  
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Adapaun penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor daya listrik dan 

level tegangan jaringan listrik pada bandar udara Juanda sehingga dalam 

penggunaan energi listrik yang diserap oleh beban lebih efektif dan efisien dan 

menjaga agar mesin-mesin listrik yang digunakan tetap aman.  

1.2 Rumusan Masalah 

Pada penjelasan diatas, dapat diambil rumusan dari permasalahan penelitian 

ini, yaitu sebagai berikut :  

1) Mencari bus yang mengalami jatuh tegangan akibat faktor daya yang 

kecil ? 

2) Mencari nilai kapasitas kapasitor yang diperlukan pada bus yang 

mengalami jatuh tegangan dengan metode Optimal Capacitor 

Placement  ? 

3) Mencari persentase jatuh tegangan pada setiap bus yang ada di sistem 

? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar penelitian yang dilakukan mengarah pada rumusan masalah diatas, 

maka perlu dilakukan pembatasan masalah 

1) Perhitungan nilai kapasitas kapasitor hanya pada distribusi jaringan 

listrik di terminal 1. 

2) Penentuan bus yang mengalami drop voltage hanya pada distribusi 

jaringan listrik terminal 1. 

3) Rancang gambar, simulasi dan analisa menggunakan ETAP 12.6 

dengan metode Optical Capacitor Placement dan load flow analysis. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian meliputi : 

 Menentukan bus yang mengalami drop tegangan dengan merancang 

Single Line Diagramnya. 

 Menentukan kandidat bus yang akan dipasang kapasitor dan nilai 

kapasitas kapasitor yang digunakan untuk memperbesar faktor daya dan 

memperbaiki mutu tegangan sistem dengan metode Optimal Capacitor 

Placement. 

 Menentukan besarnya prosentase jatuh tegangan pada setiap bus yang 

ada di sistem. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian meliputi : 

a) Manfaat Teoritis 

Memberikan penjelasan bagaimana standarisasi dari kualitas kelistrikan 

yang baik dan memenuhi nilai frekuensi ataupun faktor daya yang ada 

pada panel-panel di setiap bus, dan pada penelitian ini memberikan 

manfaat seperti mengetahui besar tegangan jatuh yang terjadi pada 

setiap bus-busnya. 

 

b) Manfaat Praktis 

1. Bagi penulis, untuk mengetahui kualitas daya listrik yang ada di 

sistem jaringan listrik Bandar Udara Internasional Juanda 

Surabaya. 

2. Bagi instani terkait khususnya yang menangani masalah 

kelistrikan, mengetahui pentingnya kapasitor bank sebagai 

suplai daya reaktif dan memperbaiki kualitas daya listrik 

sehingga dalam pemanfaatan energi listrik bisa maksimal dan 
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juga diharapkan menekan biaya tagihan listrik yang dibayarkan 

kepada PLN. 

3. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai bahan perbandingan dan 

referensi terhadap penelitian yang relevan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan  

Pada penelitian ini agar lebih baik dalam penulisannya, maka dibuatlah 

suatu sistematika penulisan laporan. 

 Bab I Pendahuluan 

Dalam pendahuluan ini menjelaskan sebagian dari penjelasan penelitian, 

ataupun dalam pendahuluan ini dapat dikatakan sebagai penjelasan dari latar 

belakang dari permasalahan penelitian ini. 

 Bab II Tinjauan Pustaka  

Pada penelitian ini terdapat tinjauan pustaka yang mana didalamnya 

menjelaskan tentang landasan dari teori-teori yang dipakai dalam penelitian 

ini, pada tinjauan ini juga dapat dikatakan sebagai penjelasa-penjelasan dari 

dasar teori yang digunakan dalam persamaan dan lain-lain. 

 Bab III Metodelogi Penelitian 

  Dalam hal ini terdapat metodelogi dari penelitian ini, yang mana 

metode ini dapat dikatakan sebagai langkah-langkah dari penelitian dari 

awal melakukan pengumpulan data-data sampai langkah akhir melakukan 

penelitian ini. 

Bab IV Analisis dan Pembahasan 

Membahas tentang analisa dan bahasan yang relevan dari tugas akhir 

yang dikerjakan penulis.. 
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Bab V Penutup 

Penjelasan yang ada pada penutup ini mengandung unsur yang ada 

pada kesimpulandan saran, atau dapat dikatakan sebagai rangkuman dari hasil 

yang telahdidapat dan menjelskan tentang saran yang diberikan. 


