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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Teori Dasar 

2.1.1 Kualitas daya listrik 

Pengertian dari kualitas daya listrik adalah bentuk penyimpangan pada 

tegangan, arus serta frekuensi yang dapat mengakibatkan gagalnya atau 

salahnya operasi pada alat-alat listrik yang dimiliki oleh pengguna listrik atau 

konsumen [1]. Penggunaan energi listrik yang jumlahnya banyak untuk 

kebutuhan operasional alat-alat listrik dapat dinilai dari tingkatan kualitas dan 

kuantitas dari energi listrik tersebut. Oleh karena itu perusahaan penyedia 

energi listrik wajib memperhatikan dan memfokuskan pada permasalahan 

kualitas daya listrik yang bisa ditimbulkan agar para konsumen yang 

memerlukan energi listrik dapat memperoleh suplai daya listrik yang memadai 

baik dari segi kontinuitas serta kualitas pada tegangan yang menyuplai. Pada 

industri sangat rentan terhadap masalah kualitas daya listrik karena mesin-

mesin listrik yang digunakan diindustri mempunyai sifat yang sensitif  terhadap 

lonjaknya tegangan akibat permasalahan yang timbul dari daya listrik. Oleh 

karena itu, usaha untuk memberikan kualitas layanan penyaluran daya listrik 

pada konsumen harus memenuhi kriteria. Sebutan permasalahan pada daya 

listrik bukan hal yang baru, melainkan telah menjadi topik di industri sejak 

tahun 1980 akhir. Baik tidaknya sistem ketenagalistrikan dapat dinilai dari 

tingkat keandalan daya listrik untuk mengatasi permasalahan pada sistem 

tersebut. 

Masalah kualitas daya listrik perlu diperhatikan karena beberapa alasan 

yang penting yaitu: 

1. Sensitifitas alat listrik terhadap kualitas daya listrik yang dipakai 

terlebih untuk alat listrik yang menggunakan basis mikroprosesor 

serta perangkat lunak elektronika daya lainnya terhadap tingkat 

kestabilan dan level tegangan yang harus senantiasa dijaga agar 

beroperasi pada tegangan kerja perangkat itu. 
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2. Lonjakan ditekan untuk sistem atau efisiensi daya listrik yang 

menyeluruh mengakibatkan pada tumbuhnya tingkat efisiensi yang 

digunakan pada alat listrik tersebut. Sebagai contoh untuk mengatur 

percepatan motor listrik serta pemakaian bank kapasitor untuk 

mengurangi kerugian yang ditimbul dengan cara mengkoreksi faktor 

daya. Lonjakan itu berupa harmonisa di sistem yang mana 

dikhawatirkan oleh berbagai ahli dibidang ketenagalistrikan sebab 

sangat mungkin akan berdampak menurunnya kemampuan di masa 

yang akan datang. 

3. Para pengguna daya listrik saat ini telah mengetahui pentingnya 

permasalahan kualitas daya listrik. Para pengguna ini juga 

mengetahui masalah contohnya interupsi, sags, dan transient 

switching sehingga mengharapkan kualitas daya dari utilitas 

penyedia daya listrik. 

4. Saat ini telah dilakukan interkoneksi antar sesama jaringan yang 

mana bisa menimbulkan kegagalan di komponen lain. 

Berbagai permasalahan yang timbul dari buruknya kualitas daya listrik seperti 

masalah nilai perubahan tegangan secara drastis, arus serta frekuensi perlu 

diperhatikan karena bisa berakibat pada kerusakan atau kegagalan pada mesin-

mesin listrik. Oleh karena itu perusahaan penyedia tenaga listrik harus menjamin 

bahwa energi yang disalurkan baik agar tidak terjadi kerugian dipihak penyedia dan 

penerima. 

2.1.2 Jenis Beban Listrik 

 Pada rangkaian kelistrikan khususnya AC atau arus bolak balik memiliki 

sifat yang berbeda dari rangkaian listrik searah. Dari jenis beban yang diampu 

oleh rangkaian listrik AC adalah beban resistif, induktif, dan kapasitif yang 

ketiganya mempunyai karakteristik berbeda.   

 

 



9 
 

 Beban Listrik Resistif 

Resistif terutama jenis beban yang bersifat resist ialah beban listrik 

yang mempunyai sifat tahanan murni atau disebut dengan resistor. 

Tahanan murni yang dimaksud ialah beban ini sama sekali tidak 

menghasilkan energi listrik melainkan menyerap penuh energi listrik 

sehingga mempunyai sifat menghalang elektron yang melewatinya. 

Dengan sifat resistor ini maka berakibat pada energi listrik yang diserap 

dikonversikan dalam bentuk panas dan juga tidak akan mengubah 

bentuk gelombang listrik bolak-balik.   

Gambar 2.1 Bentuk Gelombang Listrik AC terhadap Beban Resistif 

Pada gambar diatas terlihat bahwa gelombang arus dan tegangan selalu pada 

fase bersamaan. Dan juga nilai dari dayanya selalu positif sehingga sifat beban 

yang resistif akan selalu menyerap penuh daya nyata. 

 Beban Listrik Induktif  

Induktif adalah sifat yang menciptakan medan magnet untuk proses kerjanya. 

Beban listrik induktif artinya beban listrik yang dalam proses kerjanya 

memanfaatkan medan magnet untuk menggerakkan sesuatu. Medan maget ini 

timbul akibat adanya belitan atau kumparan kawat. Beban listrik yang memilik 

sifat induktif adalah, motor listrik, transformator, dan rele. 

Pada motor induksi AC misalnya, mesin ini memanfaatkan medan magnet 

yang timbul pada stator. Medan magnet ini digunakan untuk menginduksi rotor 

dan tercipta medan magnet yang berlawanan yang mengikuti medan magnet 

putar pada sisi stator.  
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Untuk menghasilkan induksi diperlukan energi listrik yang disebut dengan 

daya reaktif dari sumber listrik bolak-balik. Untuk memutar beban yang 

dikopling dengan porosnya diperlukan daya nyata. Dari resultan daya nyata dan 

daya reaktif inilah akan timbul daya semu. 

. 

Gambar 2.2 Beban Induktif Pada Rangkaian AC 

Sifat kumparan atau belitan adalah menghalangi berubahnya nilai arus 

listrik. Nilai arus pada listrik AC selalu naik turun membentuk gelombang 

sinusoidal. Perubahan ini lah yang dihalangi oleh belitan atau kumparan 

sehingga nilai arus listrik tertinggal oleh tegangan. 

Gambar 2.3 Gelombang listrik AC terhadap Beban Induktif Murni 

Terlihat bahwa arus tertinggal dari tegangan sebesar 90 derajat. Dengan ini 

maka beban induktif disebut lagging (arus tertinggal oleh tegangan) dan juga 

beban listrik yang bersifat induktif tidak mengkonsumsi daya nyata melainkan 

mengkonsumsi daya reaktif. 

 Beban Listrik Kapasitif  

Kapasitif adalah lawan dari induktif. Jika induktif menghalangi nilai arus, 

maka kapasitif menghalangi tegangan. Dengan kata lain, beban kapasitif adalah 
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beban yang mempunyai sifat menghalangi tegangan yang berubah nilainya. Sifat 

kapasitif inilah yang berguna menyimpan tegangan sementara 

Gambar 2.4 Rangkaian Listrik AC Terhadap Beban Kapasitif 

ilustrasi diatas adalah dimana beban listrik kapasitif murni pada rangkaian 

listrik AC. Dimana rangkaian ini mempunyai tegangan yang naik turun sehingga 

sifat kapasitif ini akan bekerja menyimpan dan mengeluarkan tegangan sesuai 

denga berubahnya tegangan. Hal ini yang akan mengakibatkan arus akan 

mendahului tegangan (leading) 

Gambar 2.5 Gelombang listrik AC Terhadap Beban Kapasitif 

Ilustrasi diatas adalah bentuk gelombang sinus tegangan dan arus pada 

listrik AC terhadap beban murni kapasitif.  Daya listrik untuk menopang beban 

kapasitif ini juga berbentuk sinus. Nilai positif pada daya yang diserap kapasitor 

di setengah gelombang awal sinus daya, dan juga nilai negatif atau yang 

dikeluarkan oleh kapasitor di setengah gelombang yang kedua. 
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2.2 Daya Listrik 

Pengertian dari daya listrik adalah hantaran energi yang melaju di dalam 

rangkaian listrik. Adanya energi yang mengalir mengakibatkan adanya arus yang 

mengalir pada rangkaian ditambehdengan adanya hambatan yang menyebabkan 

kerja. Dari timbulnya kerja ini dikonversi kedalam berbagai bentuk seperti putaran, 

panas, cahaya, dan suara. 

Daya listrik dibagi menjadi tiga, yakni: 

1. Daya Nyata (P) 

Daya nyata yang dinotasikan dengan P adalah daya yang digunakan untuk 

melakukan suatu energi yang sesungguhnya. Atau bisa disebut juga daya yang 

dikkonversi ke energi lain seperti gerak, panas, cahaya, dan suara. Satuan dari daya 

nyata adalah Watt. Rumus untuk daya nyata adalah : 

𝑃 = 𝑉𝑒𝑓𝑓 𝑥 𝐼𝑒𝑓𝑓 𝑥 𝑐𝑜𝑠𝜑 = 𝐼𝑒𝑓𝑓
2 𝑥 𝑅 =

𝑉𝑒𝑓𝑓
2

𝑅
 

Sedangkan persamaan untuk daya aktif dalam sistem tiga fasa adalah:  

𝑃 = √3 . 𝑉𝐿. 𝐼𝐿. 𝑐𝑜𝑠 𝜑 

Kebanyakan dari penggunaan konsumen ialah dari daya nyata ini.  

 

2. Daya Reaktif (Q) 

Adalah yang yang dibutuhkan unutuk membentuk medan magnet. Dari 

terbentuknya medang magnet ini akan timbul fluks magent. Beberapa peralatan 

yang menggunakan daya reaktif dalam kerjanya adalah motor induksi, 

transformator. Daya reaktif memiliki satuan Volt Ampere Reactive (VAR) 

Persamaan untuk mendapatkan nilai daya reaktif dalam sistem satu fasa adalah: 

𝑄 = 𝑉𝑒𝑓𝑓 𝑥 𝐼𝑒𝑓𝑓 𝑥 sin 𝜑 = 𝐼𝑒𝑓𝑓
2 𝑥 𝑋 =

𝑉𝑒𝑓𝑓
2

𝑥
 

Sedangkan untuk persamaan daya reaktif dalam sistem tiga fasa adalah:  

𝑄 =  √3. 𝑉𝐿. 𝐼𝐿. 𝑠𝑖𝑛 𝜑 
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3. Daya Semu (S) 

Daya semu yang dinotasikan dengan Volt Ampere (VA) adalah daya yang 

dihasilkan dari perkalian tegangan root mean square serta arus yang mengalir 

dalam suatu rangkaian. Atau juga disebut hasil trigonometri dari daya aktif dan daya 

reaktif.   

2.3 Faktor Daya 

Faktor daya adalah perbandingan daya aktif dan daya reaktif atau perbandingan 

antara arus untuk menghasilkan kerja dalam suatu rangkaian terhadapa arus total 

yang masuk di rangkaian. Faktor daya dinotasikan dengan cos φ.  

Pergeseran faktor daya merupakan kosinus sudut antara tegangan dan arus. 

Sedangkan daya reaktif (Q) ialah daya yang dihasilkan oleh efek induksi 

elektromagnetik dari karakteristik beban yang induktif (arus tertinggal tegangan)  

atau lagging atau kapasitif (arus mendahului tegangan atau leading). Salah satu 

tindakan yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas daya listrik adalah 

memperbaiki faktor daya sistem kelistrikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan 

memasang kompensator berupa kapasitor bank disalah satu lokasi sistem 

kelistrikan. Vektor daya reaktif dan daya aktif  dijumlahkan disebut daya semu yang 

bisa dilihat pada gambar 2.6 

 

Gambar 2.6 Vektor diagram segitiga daya 

(Sumber : Tarsin, 2011) 

Pada Gambar 2.6 daya semu = S, sehingga 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 .....................(2.1) 

sehingga menghasilkan rumus untuk segitiga daya : 
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P = V. I cos θ ................................................................................... (2.2) 

Q = V. I sin θ ................................................................................... (2.3) 

S  = V. I  ....................................................................................(2.4) 

Nilai dari perbandingan daya aktif dan daya semu disebut dengan faktor daya 

𝐶𝑜𝑠 θ =
P

S
            .....................................................................................(2.5) 

Faktor daya yang baik adalah memiliki nilai mendekati 1 semakin besar faktor 

daya maka semakin baik sistem kelistrikan tersebut. Banyaknya beban induktif 

dapat mempengaruhi penurunan faktor dayanya. 

2.4 Faktor Daya Tertinggal (Lagging) 

Faktor daya tertinggal (lagging) ialah faktor daya yang mempunyai karakteristik 

sebagai berikut : 

1. Arus tertinggal (lagging) dari tegangan, dan tegangan mendahului (leading) arus 

sebesar sudut  φ 

Gambar 2.7  Arus tertinggal Tegangan Sebesar Sudut ϴ. 

Gambar 2.8  Gelombang Faktor daya Tertinggal. 
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2.5 Faktor Daya Mendahului (Leading) 

Kondisi – kondisi ini akan mengakibatkan faktor daya mendahului (leading) :  

1. Beban listrik atau peralatan lebih banyak membutuhkan daya reaktif atau bisa 

disebut bersifat kapasitif 

2. Arus  mendahului (leading) tegangan (V), tegangan tertinggal (lagging) dari arus 

sebesar sudut θ. 

Gambar 2.9  Arus mendahului tegangan sebesar sudut θ. 

Nilai faktor daya berkisar antar 0 sampai 1. Apabila faktor daya mendekati satu 

maka faktor daya itu baik. Dan faktor daya yang diizinkan minimal 0,85 

𝑇𝑎𝑛 =
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑓 (𝑄)

𝐷𝑎𝑦𝑎 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑓 (𝑃)
=

𝑘𝑉𝐴𝑅

𝑘𝑊
 

Umumnya daya aktif bersifat konstan atau komponen daya semu dan daya reaktif 

berubah sesuai dengan perubahan faktor daya :  

 Daya Reaktif (Q) = Daya nyata (P) x Tan φ  

 Adapun persamaan untuk mencari rating kapasitor untuk memperoleh 

faktor daya ideal adalah:  

 Daya reaktif pada pf awal = Daya Aktif (P) x Tan φ1 

 Daya reaktif pada pf perbaikan = Daya Aktif (P) x Tan φ2 

Besarnya daya reaktif rating kapasitor untuk perbaikan faktor daya ialah : 
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Daya reaktif (kVAR) = Daya Aktif (kW) x (Tan φ1 - Tan φ2)  

Gambar 2.10  Faktor daya mendahului 

Keuntungan meningkatkan faktor daya :  

1. Peningkatan yang terjadi pada kapasitas distribusi tenaga listrik 

2. Rugi daya dalam sistem bisa dikurangi 

3. Bebas dari sanksi PLN dengan bentuk tagihan kVARH akibat faktor daya 

rendah kurang dari 0,85 

2.6 Kerugian Faktor Daya Kecil 

Daya pada rangkaian tigas fasa dinotasikan dengan persamaan dibawah ini 

:  

𝑃 = √3. 𝑉. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Untuk perhitungan yang sama dari daya “P” untuk ditransmisikan atau 

didistribusikan pada tegangan konstan “V”, “P”menjadi konstan.  

𝑃 = √3. 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑 = konstan 

𝑃 = 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑 = konstan  

Dengan demikian faktor daya “𝑐𝑜𝑠𝜑” meningkat, arus dalam rangkaian menjadi 

menurun sehingga 𝐼. 𝑐𝑜𝑠𝜑 menjadi konstan dan jika faktor daya “𝑐𝑜𝑠𝜑” maka arus 

dalam rangkaian meningkat.  

Akibat dari faktor daya yang kecil adalah meningkatnya arus dalam rangkaian 

yang mempunyai kerugian sebagai berikut [1] 
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1. Arus tinggi yang mengalir dalam konduktor sebagai hasil dari faktor daya 

yang kecil banyak berakibat dalam copper loss dan karena itu efisiensi dari 

sistem menurun. 

2. Jika efisiensi dari transmisi ialah untuk menjaga arus yang tinggi konduktor 

akan meningkat. 

3. Arus yang meningkat pada konduktor, memberikan pengaruh pada turunnya 

tegangan yang melalui konduktor dimana meningkatkan regulasi dari jalur 

dimana tidak layak sebagaimana tegangan layak untuk dijaga 

kekonstanannya pada penerimaan akhir. 

4. Arus yang meningkat sebagai hasil dari faktor daya yang kecil 

menghasilkan ukuran transformer dan kotak generator yang meningkat. 

Dengan demikian harga dari seluruh peralatan ini juga meningkat sebagai 

hasil dari faktor daya yang kecil. 

2.7 Penyebab Kecilnya Faktor Daya 

1. Sebuah transformator menggambarkan arus magnetis dimana menjadi 

konstan pada semua masukan. Arus magnetis ini membuat arus total 

membelakangi yang mendekati E.M.F (Electric and Magnetic Fields). Pada 

masukan yang normal, arus  magnetis ini cukup kecil bila dibandingkan 

dengan arus masukan. Dan hal itu tidak terlalu mempengaruhi faktor daya, 

akan tetapi pada masukan yang kecil, arus magnetis menjadi cukup baik 

unruk menjadikan seluruh arus untuk berada dibelakang dan dengan 

demikian membuat faktor daya yang mengecil. 

2. Motor induksi yang bekerja hampir sama degan prinsip transformator pada 

faktor daya yang sangat kecil ketika bekerja pada masukan yang lebih 

kecil.akan tetapi ketika bekerja pada masukan yang penuh maka akan 

mempunyai 0,8 sampai denga 0,1 lagging [1]. Pada kenyataannya faktor 

daya pada motor induksi bekerja menurun seiring menurunnya masukan. 

Faktor daya mendekatii sekitar 0,85 pada masukan penuh, 0,8 pada 75% 

masukan penuh, 0,7 pada setengah masukan dan begitu setesrusnya, begitu 

banyak sehingga mendekati 0,1 saat tidak ada masukan[1]. 
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3. Lampu pijar bekerja pada faktor daya yang sangat kecil oleh 

karakteristik inheren dari pijar. 

4. Pemansan pada industri, sebagaimana pijar dan induction furnance 

beroperasi pada faktor daya yang kecil. 

5. Meningkatnya persediaan tegangan selama waktu makan siang dan 

selama waktu maka malam, menghasilkan arus lagging digambarkan 

oleh reaktansi induktif yang menghasilkan dalam faktor daya kecil.  

2.8 Perbaikan Faktor Daya 

Penambahan komponen daya reaktif (Reactive Power Generation) digunakan 

untuk memenuhi kebutuhan kVAR pada beban yang bersifat induktif. Kompensator 

ideal bisa digunakan dalam merencanakan sistem untuk perbaikan faktor daya. 

Pemasangan kompensator ideal ini bisa dilakukan dengan cara menyambung secara 

paralel dengan beban dan mempunyai tiga fungsi yakni perbaikan faktor daya 

sehingga mendekati nilai 1, menseimbangkan tegangan dan arus beban serta 

mengurangi dan mengeliminasi regulasi tegangan. Pemilihan sumber daya reaktif 

perlu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan daya reaktif dan juga memperbaiki 

faktor daya.   

2.9 Kapasitor Bank untuk Perbaikan Faktor Daya 

Saat ini sebuah kapasitor dianggap sebagai generator daya reaktif positif. 

Sebuah beban induktif akan mengurangi daya reaktif apabila suatu beban induktif 

terpasang paralel utuk disuplai daya reaktif negatif yang harusnya disuplai 

seluruhnya oleh sistem. Hal ini sama saja dengan kapasitor mensuplai daya reaktif 

pada beban induktif. Suplai kapasitor dengan cara memberikan arus yang tertinggal 

(lagging) tidak menarik arus yang mendahului (leading). Kapasitor bekerja pada 

variabel yang berubah, yang mana kapasitor diatur agar arus yang mendahului 

kapasitor sama besar dengan arus yang adaa di beban induktif yang tertinggal 

sebesar 90 derajat. Jadi kapasitor melakukan usaha untuk mengubah kondisi arus 

sefasa dengan tegangan. Hal ini yang menyebabkan para insinyur tenaga listrik 

menyebut kapasitor sebagai suplai daya reaktif. 
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2.10 Koreksi Faktor Daya 

Diasumsikan daya nyata (P) mensuplai beban, daya semu dan daya reaktif 

tertinggal (lagging), didapatkan persamaan faktor daya tertinggal 

 

𝑐𝑜𝑠 θ1 =
𝑃

𝑆1
=

𝑃

√𝑃2+𝑄12
  ...............................................................................(2.6) 

Unutk mencari faktor daya yang diinginkan dipasang Qc yang akan merubah 

faktor daya awal ke faktor daya yang diinginkan 

 

𝑐𝑜𝑠θ2 =
𝑃

𝑆2 =
𝑃2

𝑄22 = √𝑃2 + (𝑄1 − 𝑄𝑐)2   .................................................(2.7) 

Ilustrasi perbaikan faktor daya gambar 2.11, terlihat bahwa daya semu  awal 

S1 berubah keadaannya menjadi S2 artinya semakin menurun daya semu. Dan juga 

daya reaktif dari Q1 setelah dipasang Qc maka terjadi penurunan yang dinotasikan 

Q2.  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 ilustrasi koreksi faktor daya 

(Sumber : Tarsin, 2011) 

Kompensasi daya reaktif dapat memperbesar faktor daya. Besarnya 

kompensasi tergantung dari daya reaktif kapasitifnya yang bisa membuat faktor 

daya mendekati nilai 1. Kapasitas kapasitor yang dibutuhkan untuk perbaikan faktor 

daya bisa diketahui dengan menggunakan persamaan berikut 
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𝑄𝑐 = 𝑃 (√
1

𝑃𝑓²𝑂𝑟𝑖𝑔

− 1 − √
1

𝑃𝑓²𝑁𝑒𝑤

− 1)     ................................................(2.8) 

Dimana : 

Qc  = Kapasitas kapasitor (kVAr) 

P  = Daya nyata (kW) 

𝑃𝑓²𝑂𝑟𝑖𝑔
 =faktor daya awal 

𝑃𝑓²𝑁𝑒𝑤
 = faktor daya akhir 

2.11 Jenis Instalasi Pemasangan Kapasitor 

Berikut adalah jenis – jenis metode pemasangan kapasitor dibagi menjadi tiga 

yaitu :  

1. Global Compensation 

Dengan metode ini kapasitor bank dipasang pada induk panel Mine 

Distribution Panel (MDP) dan penghantar antara panel MDP dan 

transformator terjadi penurunan arus pada pemasangan jenis ini. 

2. Sectoral Compensation 

Dengan metode ini pemasangan kapasitor bank yang terdiri dari beberapa 

panel kapasitor pada panel sub distribution panel (SDP). 

3. Individual Compensation 

Dengan metode ini beban-beban yang mempunyai daya yang besar diberi 

masing-masing sebuah kapasitor yang diletakkan langsung di beban. 

2.12 Penurunan Tegangan 

 Tegangan jatuh ialah hilangnya tegangan dalam suatu penghantar. 

Tegangan jatuh bisa diakibatkan oleh panjang saluran dan juga luas penampang 

pada penghantar. Untuk menyatakan tegangan jatuh bisa dalam bentuk persen atau 

besaran volt. Pada batas-batas tertentu tegangan jatuh masi bisa dipertimbangkan 
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akan tetapi untuk tegangan menegah jatuh tegangan disebabkan induktansi dan 

kapasitansinya. Sehingga informasi nilai induktansi dan kapasitansinya perlu 

diketahui karena hali ini cukup berarti untuk diperhitungkan.  

jatuh tegangan secara umum didefinisikan sebagai tegangan yang terletak 

dibagian sisi penerima atau beban. Jatuh tegangan juga dipengaruhi adanya arus 

yang mengalir melalui tahan kawat. Pada arus didalam penghantar semakin besar 

maka semakin besar pula tahanan penghantar RL. Dari hal tersebut maka jatuh 

tegangan yang diizinkan untuk instalasi arus kuat sampai 1000 volt ditetapkan 

dalam persen dari tegangan kerja. 

Gambar 2.12 Toleransi tegangan yang diizinkan 

Mengacu pada peraturan standar PLN untuk jatuh tegangan di perancangan 

sistem jaringan listrik untuk sisi penerima maksimal 10%. Apabila terdapat 

hambatan listrik (R) dan juga reaktansi (X) kemungkinan terjadi jatuh tegangan 

pada jaringan. Untuk penghantar yang mempunyai impedansi (Z) serta mengalir 

arus (I) pada tegangan jatuh phasor dijabarkan dengan persamaan berikut : 

𝑉𝑟 =
𝐼. 𝑍

𝑉 𝐿𝐼𝑁𝐸 𝑇𝑂 𝑁𝐸𝑇𝑅𝐴𝐿
𝑥 100% … … … … … … … … . . (2.9) 

Panjangnya saluran dan juga letak beban yang jauh mengakibatkan jatuh 

tegangan pada penyulang. Impedansi pada saluran mempengaruhi terjadinya drop 

tegangan. Pada saat beban puncak adalah saat yang paling besar jatuh tegangan 
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maksimum. Untuk itu jatuh tegangan maksimum di beban pada titik jaringan 

distribusi berdasarkan SPLN 72. 1987 ialah(Tarsin, 2011): 

1. SUTM = Pada sistem radial diatas tanah serta sistem simpul sebesar 5% dari 

tegangan kerja 

2. SKTM = Pada sistem spindle dan gugus sebesar 2% dari tegangan kerja 

3. Transformator distribusi = Dari tegangan kerja sebesar 3%. 

4. Saluran tegangan rendah = melihat pada kepadatan bebannya sebesar 4% 

dari tegangan kerja. 

5. Sambungan pada rumah = Dari tegangan nominal sebesar 1%. 

2.13 ETAP (Electrical Transient and Analysis Program) 

Dalam perancangan dan analisa sistem tenaga listrik, dibutuhkan 

pemodelan dari sistem tenaga listrik tersebut. Pemodelan ini dibuat dengan keadaan 

yang mendekati sebenarnya dari sistemyang akan direalisasikan. Oleh karena itu 

sebuah software atau aplikasi dibutuhkan untuk memodelkan sistem tersebut. 

ETAP (Electrical Transient and Analysis Program) PowerStation 12.6.0 ialah 

software yang digunakan untuk membuat model perencanaan dan simulasi  jaringan 

listrik beserta tampilan keadaan suatu sistemnya . 

Keunggulan ETAP ialah mampu bekerja secara offline untuk 

mensimulasikan dan juga bisa bekerja secara online yang berguna untuk 

pengelolaan data secara real-time serta dipakai untuk sistem yang bekerja realtime. 

adapun fitur-fitur yang disajikan bervariasi dari berbagai kategori seperti 

pembangkitan, transmisi serta distribusi tenaga listrik. 

Analisa sistem tenaga listrik yang dapat dilakukan ialah : 

1. Analisa aliran daya 

2. Analisa hubung singkat 

3. Optimal Capacitor Placement 

4. Starting Motor 

5. Analisa kestabilan transien, dan lain-lain 
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Saluran tunggal diagram (Single line Diagram) dari suatu jaringan listrik yang 

dianalisa merupakan representasi dari saluran tiga fasa yang terpisah digunakan 

sebuah konduktor. Hal ini dilakukan untuk memudahkan pembacaan diagram serta 

analisa sistem. Berbagai elemen listrik seperti transformator, motor induksi, busbar, 

kapasitor, dan juga komponen konduktor lainnya yang telah disesuaikan dengan 

standar ANSI dan IEC. Perbedaan mendasar dari kedua standarisasi tersebut ialah 

terletak pada penggunaan frekuensi yang berpengaruh pada berbedanya spesifikasi 

dari masing-masing standarisasi tersebut.  


