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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang 

Permasalahan kualitas daya listrik menjadi sangat penting untuk di perhatikan pada 

saat sekarang, hal ini disebabkan oleh penggunaan peralatan elektronik yang semakin lama 

semakin meluas kemana-mana seperti peralatan teknologi informasi, adjustable speed 

drive (ASD), programmable logic controllers (PLC), komputer, mesin-mesin industri, 

lampu hemat energi mengakibatkan terjadinya perubahan sifat beban listrik. Beban-beban 

non-linier tersebut menyebabkan terjadinya gangguan pada bentuk gelombang tegangan 

dan arus yang dapat mengakibatkan rendahnya kualitas daya listrik 

Dari tahun 1990 permasalahan kualitas daya listrik ini sudah banyak di bicarakan, 

seperti yang dilakukan oleh US National Power Laboratory (Division of Best Power 

Technology, Wisconsin) menyatakan bahwa selama hampir 5 tahun telah terjadi gangguan 

kualitas daya listrik tercatat hampir 50 gangguan perbulan. Dari hasil survey nya pada 

beberapa gedung komputer, di temukan bahwa sekitar 23%-nya memiliki permasalahan 

besarnya arus pada kabel netral lebih besar dari pada arus kabel fasa, bahkan beberapa 

berada di atas kemampuan kabel netralnya sendiri (BPPT, 2013). 

Consortium for Electric Infrastructure to Support a Digital Society melaporkan 

bahwa negara Amerika kehilangan antara $104 miliar hingga $164 miliar setahun akibat 

pemadaman listrik dan $15 miliar hingga $24 miliar disebabkan oleh gangguan kualitas 

daya listrik lainnya (CEIDS, 2011). Sedangkan di Eropa biaya yang dikeluarkan setiap 

tahun yang disebabkan oleh masalah gangguan kualitas daya pada industri dan perbankan 

secara keseluruhan mencapai $10 miliar Euro dan akan naik beberapa juta Euro di bidang 

industri pulp and paper dan industri aluminium (Thukas, 2010). 

Di Indonesia sendiri pembangkit energi listrik yang ada masih kurang memadai, 

sehingga penyaluran energi listrik ke konsumen kurang optimal, berdasarkan data Statistik 

Ketenagalistrikan tahun 2016, kebutuhan energi listrik di Indonesia ketika beban puncak 

bisa mencapai 70.320,20 mega watt (MW). Beban puncak yang besar belum didukung 

pasokan listrik yang memadai, karena pembangkit-pembangkit yang memasok listrik ke 
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wilayah seluruh indonesia masih belum mampu memenuhi total kebutuhan listriknya. 

Pembangkit-pembangkit itu hanya mampu memasok 41.133,73 MW. Pembangkit itu 

terdiri dari Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 3.511,49 MW, Pembangkit Listrik 

Tenaga Gas (PLTG) 3.701,47 MW, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) 5.889,88 

MW, PLTU 16.779,00 MW, PLTMH 11,47 MW, PLTMG 1.718,54 MW.  Jadi Indonesia 

masih defisit sampai 29.186,47 MW, dan tentu saja hal ini sangat merugikan finansial 

Indonesia yang semakin besar (Statistik ketenagalistrikan T.A 2016). 

Sedangkan di propinsi Riau sendiri juga sama hal nya dengan PLN pusat (Jakarta), 

dimana pembangkit energi listrik yang ada di propinsi Riau masih kurang memadai, di 

mana defisit kebutuhan listrik di Riau bisa mencapai 252,99  mega watt (MW). Dengan 

defisit sebesar itu tentunya pembangkit-pembangkit yang ada di Riau tidak bisa untuk 

memasok listrik ke seluruh wilayah kabupaten se Riau, dan tentu nya kerugian finansial 

akibat dari defisit kebutuhan listrik ini juga semakin besar (Statistik ketenagalistrikan T.A 

2016). 

PT.PLN (Persero) cabang rayon panam merupakan unit pelayanan jaringan (UPJ) 

yang mengelola 11 penyulang yang berfungsi mendistribusikan energi listrik ke titik-titik 

beban. Penyulang kualu merupakan salah satu penyulang di rayon panam yang saat ini 

memiliki jumlah pelanggan konsumen sebanyak 16.140 pelanggan. Menurut data tahun 

2016, penyulang kualu mengalami gangguan sebanyak 54 kali dan total lama pemadaman 

selama 21,95 jam. Ini merupakan penyulang dengan jumlah gangguan terbanyak serta 

pemadaman terlama di antara 11 penyulang di rayon panam (PLN Rayon Panam, 2016). 

Penyulang kualu melayani berbagai sektor, yaitu sektor rumah tangga seperti perumahan, 

sektor bisnis seperti komplek pergudangan garuda sakti dan usaha kecil menengah seperti 

usaha  fotocopy yang ada di jalan buluh cina, sektor pendidikan seperti sekolah dasar dan 

komplek universitas islam negeri sultan syarif kasim riau. 

Universitas islam negeri sultan syarif kasim sebagai salah satu lembaga pendidikan 

tertinggi di provinsi riau harus memberikan berbagai bentuk pelayanan untuk menunjang 

kinerja mahasiswa, dosen, serta seluruh pegawai nya. Begitu juga hal nya dengan fakultas 

tarbiyah dan keguruan yang memiliki jumlah mahasiswa terbanyak dari fakultas lain 

dengan jumlah mahasiswanya 6.232 orang, serta memiliki jumlah dosen 196 orang, dan 

pegawai 32 orang (Uin Suska Riau, 2018), di kantor fakultas tarbiyah dan keguruan ini 

terdapat bagian administrasi penting, seperti pelayanan akademik mahasiswa aktif serta 
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alumni semua jurusan di fakultas tarbiyah dan keguruan, yang artinya kantor ini 

merupakan gedung sentral bagi seluruh civitas akademika di fakultas tarbiyah dan 

keguruan.  Untuk kelancaran kegiatan-kegiatan di atas, tentunya di kantor fakultas tarbiyah  

juga terdapat computer 51, printer 47, AC (Air Conditioner) 50, televisi 6, mesin foto copy 

1, dispenser 20 dan lain sebagainya (Fak.Tarbiyah 2017). Peralatan elektronik tersebut 

merupakan beban non-linear, dan beban ini menyebabkan terjadinya gangguan pada 

bentuk gelombang tegangan yang dapat mengakibatkan rendah nya kualitas daya, dan jika 

terjadi gangguan maka gedung kantor tarbiyah tidak dapat melayani kebutuhan civitas 

akademika dengan baik pada waktu tersebut, hal ini akan merugikan financial, waktu dan 

menganggu kegiatan civitas akademika di fakultas tarbiyah dan keguruan. 

Fakultas tarbiyah merupakan salah satu fakultas yang memiliki kapasitas SDP 

terbesar diantara fakultas-fakultas yang lain nya se uin suska riau, yakni dengan nilai 

kapasitas sebesar 345 KVA. Dengan kapasitas sebesar itu pada fakultas tarbiyah 

menyebabkan terjadi nya gangguan-gangguan yang dapat menyebab kan berkurang nya 

kualitas daya listrik. 

Untuk mengetahui kualitas penyaluran daya listrik di gedung fakultas tarbiyah dan 

keguruan maka peneliti akan melakukan pengukuran arus, tegangan, daya dan faktor daya 

pada sub distribution panel (SDP) dan menyebarkan kuesioner kepada pegawai-pegawai 

gedung fakultas tarbiyah dan keguruan untuk mendapatkan informasi tentang dampak 

gangguan kualitas daya listrik terhadap pelayanan yang mungkin dirasakan pegawai- 

pegawai gedung rektorat. 

Untuk bagian pertama, penulis mengasumsikan kualitas daya listrik gedung 

fakultas tarbiyah dan keguruan dari hasil pengukuran yang telah penulis lakukan pada 

panel distribusi gedung tarbiyah. Dari hasil pengukuran arus, tegangan, daya dan faktor 

daya yang dilakukan pada tanggal 19 april 2018 telah diketahui terjadi perbedaan nilai arus 

phasa r,s,t pada pengukuran pagi hari, siang hari, dan sore hari. Untuk melihat hasil 

pengukuran dapat dilihat pada lampiran 1. Berikut adalah nilai arus pada pagi hari, Ir 85,4 

Amper, Is 87,3 Amper, It 62,6 Amper. Dari hasil pengukuran arus di atas dapat dilihat 

bahwa terjadi perbedaan nilai arus pada setiap phasa, perbedaan nilai ini dapat terjadi 

karena adanya ketidakseimbangan beban, ketidakseimbangan beban juga menyebabkan 

arus mengalir pada penghantar netral sehingga menghasilkan rugi-rugi daya. Untuk 
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mendapatkan nilai ketidakseimbangan beban dan rugi-rugi daya, penulis akan 

membahasnya pada bab pembahasan.  

Penelitian ini mengkaji tentang kualitas daya listrik serta dampak pelayanan jika 

terjadi gangguan di fakultas tarbiyah dan keguruan dan di harapkan dapat memberikan 

rekomendasi tentang bagaimana cara mengatasi masalah tersebut. Karena penting nya 

masalah kualitas daya listrik di gedung fakultas tarbiyah dan keguruan, maka penulis 

mengangkat judul tugas akhir ini, “KAJIAN RESIKO DAN DAMPAK PELAYANAN 

TERHADAP GANGGUAN KUALITAS DAYA LISTRIK DI GEDUNG FAKULTAS TARBIYAH 

DAN KEGURUAN UIN SUSKA RIAU”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan di atas, maka dapat di rumuskan 

masalah yang akan di teliti dalam tugas akhir ini  adalah mengkaji kualitas daya listrik dan 

dampak dari gangguan nya bagi para mahasiswa yang ada di gedung fakultas tarbiyah dan 

keguruan UIN Suska Riau. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menghitung besar nya gangguan pada sistem tiga fasa karena pengaruh dari 

pemakaian beban-beban seperti komputer, printer, AC, dispenser, televisi dan lain 

sebagai nya terhadap keberadaan arus netral pada gedung fakultas tarbiyah dan 

keguruan. 

2. Mengetahui dampak pelayanan akibat gangguan kualitas daya listrik. 

1.4 Batasan Masalah 

 Agar pembahasan tidak meluas maka penulis membatasi tugas akhir ini, adapun 

batasan masalah nya adalah : 

1. Analisis kualitas daya listrik di fakultas tarbiyah dan keguruan : 

a. Pembahasan di lakukan berdasarkan hasil pengukuran tegangan, arus, daya, 

faktor daya, dan arus netral pada sub distribution panel (SDP). 

b. Melakukan analisa ketidak seimbangan beban terhadap arus netral pada SDP di 

gedung fakultas tarbiyah dan keguruan. 
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c. Pembahasan di lakukan hanya dari kualitas daya listrik serta apa dampak dari 

gangguan. 

2. Evaluasi tingkat kepuasan pegawai dan dosen di fakultas tarbiyah dan keguruan : 

a. Sampel yang di jadikan objek penelitian adalah pegawai yang menggunakan 

energi listrik dan dosen yang menerima pelayanan di fakultas tarbiyah dan 

keguruan. 

b. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus slovin dengan nilai error 10%. 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Manfaat dari penelitian ini adalah  

1. Mengetahui penyebab dari mengalir nya arus netral pada saluran dan sub 

distribution panel yang timbul sebagai bahan pertimbangan untuk membangun 

sistem di masa yang akan datang. 

2. Memberikan pedoman kedepan nya kepada para teknisi UIN Suska Riau untuk 

mengetahui permasalahan arus di saluran netral yang di timbulkan oleh pemakaian 

beban non-linear. 

 


