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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Seiring dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan laju 

pembangunan yang semakin pesat tentunya akan menuntut energi listrik yang 

semakin besar dan lebih berkualitas. Hal ini di sebabkan oleh meningkatnya 

aktivitas masyarakat di berbagai sektor kehidupan, baik sektor industri maupun 

dalam kegiatan rumah tangga. Peningkatan aktivitas masyarakat ini akan 

mengakibatkan semakin meningkat pula kebutuhan konsumsi energi listrik. Untuk 

memenuhi kebutuhan yang semakin besar tersebut, pihak PLN terus berusaha 

untuk memenuhi kebutuhan itu dengan berbagai cara termasuk membangun pusat-

pusat pembangkit energi listrik diberbagai daerah. 

Untuk memberikan layanan yang baik, pihak PLN harus memperhatikan 

hal – hal yang dapat mengurangi kualitas energi listrik, diantaranya pemilihan 

transformator yang efisien dan pembebanan yang tidak seimbang. Transformator 

merupakan salah satu perangkat listrik yang berperan penting dalam 

pendistribusian energi listrik ke pelanggan. Dalam pendistribusian energi listrik ke 

pelanggan, terkadang tidak semua energi yang dibangkitkan sampai ke pelanggan 

karena ada rugi-rugi yang terjadi pada trafo, pemilihan trafo yang tidak efisiensi 

dan karena ketidakseimbangan beban yang dapat mengurangi daya listrik. Pada 

dasarnya dilakukan pembagian beban yang merata, tetapi karena ketidaksamaan 

waktu penyalaan beban tersebut, maka menimbulkan ketidak seimbangan beban 

yang berdampak pada penyediaan tenaga listrik. Ketidak seimbangan beban antara 

phasa (phasa R, phasa S dan phasa T) menyebabkan arus mengalir dipenghantar 

netral trafo. [1] 

Transformator distribusi adalah merupakan suatu komponen yang sangat 

penting dalam penyaluran tenaga listrik dari gardu distribusi ke konsumen. 
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Kerusakan pada trafo distribusi menyebabkan kontiniutas pelayanan terhadap 

konsumen akan terganggu (terjadi pemutusan aliran listrik atau pemadaman). 

Pemilihan rating trafo distribusi yang tidak sesuai dengan kebutuhan beban akan 

menyebabkan efisiensi menjadi kecil, begitu juga penempatan lokasi trafo 

distribusi yang tidak cocok mempengaruhi drop tegangan ujung pada konsumen 

atau jatuhnya/turunnya tegangan ujung saluran/konsumen. Trafo merupakan 

jantung dari distribusi dan transmisi yang diharapkan beroperasi maksimal (kerja 

terus menerus tanpa henti). Agar trafo berfungsi dengan baik, maka trafo harus 

dipelihara dan dirawat dengan baik menggunakan sistem dan peralatan yang tepat. 

[2] 

Pada dalam sistem 3 phasa, ketidakseimbangan beban transformator 

sangat sering terjadi. Hal ini merupakan akibat beban listrik yang tidak sama 

maupun karena banyaknya penambahan beban-beban listrik yang tidak 

memperhatikan ketidakseimbangan beban sistem. Pada saat perencanaan 

pembagian beban transformator pada sisi R, S, T pada umumnya dirancang secara 

seimbang. Akan tetapi pada kenyataan yang terjadi, pembagian bebannya tidak 

dapat seimbang. Apabila tidak diperhatikan dengan baik, beban listrik yang 

mengakibatkan ketidakseimbangan beban pada transformator dapat juga 

mengakibatkan beban lebih pada sistem kelistrikan serta rugi-rugi pada jaringan 

tegangan rendah. Bila hal ini terjadi kerja transformator menjadi tidak handal. 

Perhitungan besarnya ketidak seimbangan beban transformator dibutuhkan untuk 

mengantisipasi terjadinya beban lebih pada transformator akibat penambahan 

beban listrik yang tidak memperhatikan ketidak seimbangan. [3] 

Ketidak seimbangan beban terjadi bilamana keadaan dimana salah satu 

atau kedua syarat keadaan setimbang tidak terpenuhi. Kemungkinan keadaan tidak 

seimbang ada tiga yaitu (1). Ketiga vektor sama besar tetapi tidak membentuk 

sudut 120º satu sama lain. (2). Ketiga vektor tidak sama besar tetapi membentuk 

sudut 120º satu sama lain. (3). Ketiga vektor tidak sama besar dan tidak 

membentuk sudut 120º satu sama lain. Dan sebalik nya yang dimaksud dengan 
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keadaan seimbang yaitu suatu keadaan dimana ketiga vektor arus/tegangan adalah 

sama besar dan ketiga vektor saling membentuk sudut 120º satu sama lain. [4] 

Didalam penelitian sebelumnya telah banyak mengangkat judul analisis 

ketidak seimbangan beban pada transformator distribusi dengan menggunakan 

metode salah satu nya seperti metode distribusi waibul. Tetapi metode ini hanya 

untuk analisa transformator daya 1 fasa, sedangkan didalam penelitian ini 

menggunakan transformator 3 fasa. Jadi menurut peneliti metode yang sesuai 

dengan peneltian analisa transformator 3 fasa menggunakan metode komponen 

simetris, karena metode ini dapat menguraikan masing-masing fasa pada 

transformator 3 fasa. Metode komponen simetris menurut Charles L. Fortescue 

“suatu sistem tidak seimbang yang terdiri n fasa dapat diuraikan menjadi fasor-

fasor seimbang yang disebut komponen simetris”. Metode komponen simetris 

digunakan untuk memahami dan menganalisa operasi sistem tenaga listrik pada 

kondisi tidak seimbang. Berbagai jenis ketidak seimbangan pada sistem tenaga 

listrik disebabkan oleh gangguan antara fasa dan/atau ke bumi (fasa ke fasa, fasa 

ke tanah, satu fasa ke tanah), fasa terbuka, impedansi tidak seimbang dan 

kombinasinya. Metode komponen simetris digunakan untuk menguraikan suatu 

sistem tidak seimbang yang terdiri atas n buah fasor yang berhubung menjadi n 

buah sistem fasor yang seimbang. Pada sistem tiga fasa, tiga fasor tidak seimbang 

dapat diuraikan menjadi tiga sistem fasor yang seimbang. Dari uraian tersebut 

maka metode ini bisa dibilang tepat untuk mencari nilai arus beban yang tidak 

seimbang pada tiga fasa R, S, T pada trafo. Dengan menggunakan metode ini 

sistem tiga fasa trafo dapat diuraikan pada masing-masing fasa, sehingga akan 

memudahkan untuk mencari dan mengetahui nilai arus beban dari ketiga fasa pada 

trafo. [5] 

PT. PLN (Persero) Rayon Duri merupakan cabang dari PT. PLN (Persero) 

area Dumai yang merupakan salah satu area sistem tenaga listrik di Riau. PT. 

PLN Rayon Duri memiliki 1 GI (Gardu Induk) dan 11 penyulang. Menurut data 

dari PT. PLN (Persero) Rayon Duri beban puncak terbesar yang terjadi pada 

penyulang ditahun 2017 yaitu: 
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1. Penyulang Mandau pada siang hari 48 A dan malam hari 42 A. 

2. Penyulang Duri pada siang hari 247 A dan malam hari 280 A. 

3. Penyulang Express pada siang hari 282 A dan malam hari 326 A. 

4. Penyulang Wajib senyum pada siang hari 37 A dan malam hari 61 A. 

5. Penyulang Wonosobo pada siang hari 163 A dan malam hari 215 A. 

6. Penyulang Kantor pada siang hari 78 A dan malam hari 89 A. 

7. Penyulang Bangko pada siang hari 47 A dan malam hari 62 A. 

8. Penyulang Beletu pada siang hari 150 A dan malam hari 178 A. 

9. Penyulang Balai pungut pada siang hari 12 A dan malam hari 14 A. 

10. Penyulang Semunai pada siang hari 94 A dan malam hari 106 A. 

11. Penyulang Kandis pada siang hari 153 A dan malam hari 204 A. 

Dari data tersebut diketahui bahwa penyulang yang terjadi beban puncak 

tertinggi yaitu pada penyulang express, penyulang express memakai beban 282 A 

pada siang hari dan 326 A pada malam hari. [6] 

 Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu karyawan 

PT. PLN (Persero) Rayon Duri, sering terjadinya gangguan pada penyulang 

express. Terjadinya gangguan pada penyulang express disebabkan oleh 

transformator distribusi yang mengalami beban lebih tidak seimbang yang dapat 

menyebabkan sering terjadi beban puncak pada penyulang express. Jika 

transformator distribusi mengalami ketidak seimbangan terlalu lama maka akan 

mengakibatkan terjadinya konsleting pada sistem trafo sehingga trafo bisa 

meledak dan terbakar. Dari kejadian itu pihak PLN sering melakukan pemadaman 

listrik secara bergilir untuk melakukan perbaikan dan perawatan pada trafo 

distribusi. Akibat dari sering terjadinya pemadaman listrik banyaknya pengaduan 

dari pelanggan/konsumen baik itu pihak industri maupun pelanggan rumah tangga 

pada bulan mei hingga sekarang terjadi peningkatan yaitu sebanyak 1373 

pelanggan yang melapor. Oleh karena itu perlu adanya tindakan khusus agar 

kedepanya tidak terjadi lagi keadaan yang sama yakni dengan memperhatikan dan 

mengukur beban berlebih yang masuk pada sistem trafo, sehingga kita bisa 

mengetahui trafo dalam keadaan seimbang atau tidak seimbang. Jika trafo 
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mengalami beban berlebih yang tidak seimbang maka trafo tidak akan bisa 

bekerja secara maksimal dan trafo akan mengakibatkan rugi-rugi daya yang besar 

dan tidak efisien dalam kinerjanya. [6] 

Dari uraian latar belakang diatas, maka disusun lah tugas akhir ini dengan 

judul “Analisis Ketidak Seimbangan Beban Pada Transformator Distribusi” 

dengan memilih transformator distribusi pada penyulang express di PT. PLN 

(Persero) Rayon Duri sebagai tempat studi kasus. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan 

sebagi berikut : 

1. Bagaimana pengaruh ketidaksetimbangan beban pada transformator 

distribusi terhadap arus, tegangan, daya dan efisiensi? 

2. Berapa besar rugi-rugi arus daya yang terjadi akibat ketidakseimbangan 

beban pada transformator distribusi penyulang express di PT. PLN 

(Persero) Duri? 

3. Untuk menghitung ketidakseimbangan beban pada transformator, 

penelitian ini menggunakan metode simetris untuk mempermudah 

menghitung arus per fasanya. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah mengetahui dan 

menganalisa beban lebih yang dapat menyebabkan terjadinya ketidak 

seimbangan beban pada transformator, pengaruh akibat dari ketidak 

seimbangan beban terhadap rugi-rugi daya dan efisiensi yang dihasilkan oleh 

transformator distribusi. 

1.4 Batasan Penelitian 

Pembahasan tentang trasnformator sangat luas. Dari itu, maka di buat batasan 

masalah agar pembahasan tetap pada penelitian yaitu: 

1. Hanya membahas pengaruh ketidaksetimbangan beban pada transformator 

distribusi terhadap arus, tegangan, daya, rugi – rugi daya dan efisiensi di 

penyulang express PT. PLN (Persero) Rayon Duri. 
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2. Transfomator yang dibahas yaitu transformator distribusi yang ada di 

penyulang express PT. PLN (Persero) Rayon Duri. 

3. Penulis hanya menggunakan metode simetris untuk menghitung 

ketidakseimbangan beban pada transformator dan untuk menghitung rugi – 

rugi daya menggunakan rumus losses energi. 

4. Penulis hanya menggunakan perhitungan manual secara matematis, tidak 

menggunakan software atau progam – progam seperti ETAP dan 

MATLAB. 

5. Tidak membahas tentang kerusakan transformator yang disebabkan faktor 

lain. 

6. Tidak membahas kerugian materi akibat terjadinya rugi-rugi daya. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penilitian ini adalah: 

1. Memberikan konstribusi terhadap perkembangan teknologi, khususnya 

untuk pihak PLN agar lebih teliti dalam perencanaan pembangunan dan 

melakukan perawatan secara teratur pada transformator distribusi. 

2. Penelitian ini dapat sebagai satu acuan dalam meminimalisirkan 

permasalahan ketidak seimbangan beban pada transformator distribusi. 

3. Penelitian ini dapat menjadi sebagai salah satu acuan dalam peneliti 

selanjutnya dalam sistem ketidak seimbangan beban pada transformator 

distribusi. 

 

 


