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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang
Dewasa ini Indonesia sedang melaksanakan pembangunan di segala

bidang.

Seiringdenganlajupertumbuhanpembangunanmakadituntutadanyasaranadanprasar

ana yang

mendukungnyasepertitersedianyatenagalistrik.Saatinitenagalistrikmerupakankebut

uhan yang utama, baikuntukkehidupansehari-harimaupununtukkebutuhanindustri.

Hal

inidisebabkankarenatenagalistrikmudahuntukditransportasikandandikonversikank

edalambentuktenaga yang lain. Penyediaantenagalistrik yang

stabildankontinyumerupakansyaratmutlak yang

harusdipenuhidalammemenuhikebutuhantenagalistrik.

Dalammelihatkenyataanini, maka di

perlukansuatukomponentenagalistrikuntukmenyalurkantenagalistrikdarisuatupem

bangkit tenagalistrikkekonsumen, yakni

“TrafoDistribusi”.Secaraumumtrafodistribusimerupakansuatukomponen yang

sangatpentingdalampenyalurantenagalistrikdarigardudistribusikekonsumen.Dalam

memenuhikebutuhantenagalistriktersebut,terjadipembagianbeban-beban yang

padaawalnyameratatetapikarenaketidakserempakanwaktupenyalaanbeban-

bebantersebutmakamenimbulkanketidakseimbanganbeban yang

berdampakpadakinerja transformator.Ketidakseimbanganbebanantaratiap-tiapfasa

(fasa R, fasa S, danfasa T) inilahyang menyebabkanmengalirnya“Arus di

NetralTrafo”.

Ketidakseimbanganbebanpadasuatusistemdistribusitenagalistrikselaluterja

didanpenyebabketidakseimbangantersebutadalahpadabeban-bebanmasing-masing

fasapadapelangganjaringanteganganrendah.Akibatketidakseimbanganbebanterseb

utmuncullaharus di netraltrafo.Arus yang mengalir di

netraltrafoinimenyebabkanterjadinyalosses(rugi-rugi),

yaitulossesakibatadanyaarusnetralpadapenghantarnetraltrafodanlossesakibatarusne
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tral yang

mengalirketanah,ketidakseimbanganbebanjugaakanberpengaruhterhadapefesiensis

uatutrafotersebutdalammenyalurkantenagalistrik.

1.2 RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang diatas dapat disimpulkan yang menjadi

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana  pengaruh beban tidak seimbang terhadap arus netral yang

terjadi.

2. Berapa besar  losses (%) yang terjadi pada transformator yang

mengakibatkan menurunnya efesiensi transformator tersebut.

1.3 BatasanMasalah
Agar ruang lingkup permasalahan terfokus pada objek penelitian,

makapenulismembatasimasalah yang ada. Adapunbatasanmasalahnyaadalah :

1. Penelitian ini

hanyamembahaspengaruhketidakseimbanganbebanterhadaparusnetral

padatransformatordistribusi.

2. Hanyamenghitungbesarnyalosses yang

terjadiakibatadanyaaruspadakawatnetraldanarusnetral yang

mengalirketanahpadatransformatordistribusi.

1.4 Tujuan Penelitian
Adapun  yang menjadi tujuan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Menghitung besarnya ketidakseimbangan beban danlosses yang

terjadi pada transformator.

2. Menghitung efesiensi transformator saat terjadi beban tidak seimbang.

1.5Manfaat Penelitian
Adapunmanfaat yang dapat di ambildalampenelitianinisebagaiberikut:

1. BagiPenulis
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a) Menambahwawasan, pengetahuan,

danpengembanganilmupenuliskhususnya yang

berhubungandenganmasalah yang diteliti.

b) Menghasilkanteori-teori yang diperolehdibangkukuliahdanpraktik yang

sesungguhnyaterjadi.

2. Penulisdapatmengetahuipengaruhketidakseimbanganbebanpadatransforma

torterhadap losses danefesiensipenyalurandayapadatransformator.

3. Bagipenelitiselanjutnya

Hasilpenelitianinidiharapkandapatmenjadireferansidansumberinformasiunt

ukmelakukanpenelitianlebihlanjutataupenelitian yang sama.

1.6 SistematikaPenulisan

Skripsiinidisusunberdasarkansistematikapenulisansebagaiberikut :

BAB I PENDAHULUAN
Bab iniberisikanlatarbelakang, rumusanmasalah, tujuanpenelitian,

batasanmasalah, manfaatpenelitian, dansistematikapenulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Pada bab ini berisikan tentang penelitian –penelitian sebelumnya dengan

rujuan yang jelas ( jurnal, proceeding, artikel ilmiah), teori-teori yang terkait

dengan pembahasan dan menjelaskan pernyataan sementara atau dugaan

menjawab permasalahan yang dibuktikan pada penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN
Bab inimenjelaskansecararinciperalatandanbahan-bahan yang dibutuhkan,

menjelaskantahapan-tahapanpenelitiandalambentukflowchart,

gambaransistemanalisa yang akanditeliti.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Menjelaskan teknis pengumpulan data, pengujian perhitungan dan analisis

sehingga penelitian dapat terarah dengan jelas.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab iniberisikankesimpulandarihasilanalisa data danjugaberisi saran-saran

untukpenelitianselanjutnya.
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