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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

 Adapun jenis penelitian dalam tugas akhir ini yaitu kuantitatif. Kuantitatif 

adalah melakukan pengumpulan data berdasarkan pengukuran dalam dan hasil 

dari pengukuran itu diselesaikan dalam bentuk matematis. Dalam penelitian ini 

penulis melakukan analisa ketidak seimbangan beban dengan menggunakan 

metode simetris untuk mencari nilai ketidak seimbangan beban per fasanya pada 

transformator distribusi dan menghitung besar rugi-rugi daya akibat ketidak 

seimbangan beban. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder 

yaitu data yang langsung diperoleh dari PT. PLN (Persero) Rayon Duri. 

3.2 Data yang Dibutuhkan 

Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka dibutuhkan data-data dalam 

penelitian ini, antara lain : 

1. Tipe dan merek trafo distribusi yang digunakan pada penyulang express 

2. Data arus 

3. Data tegangan dan daya output dan input 

4. Data beban puncak 

3.3 Paremeter yang Diukur 

 Adapun parameter yang akan diukur pada penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Analisa beban puncak 

2. Analisa ketidak seimbangan beban transformator 

3. Analisa rugi-rugi daya 

4. Analisa efisiensi 
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3.4 Tahap Penelitian 

Jalannya penelitian mempunyai aturan-aturan khusus dalam memasukkan 

data untuk dianalisis. Adapun aturan penelitian ini seperti ditunjukkan pada 

gambar di bawah ini : 

Gambar 3.1 Tahap Penelitian 
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3.4.1 Studi Literatur 

Studi literatur adalah pengumpulan referensi dari buku-buku, penelitian 

sebelumnya dan jurnal-jurnal dari internet yang berhubungan atau yang dapat 

mendukung teori penyelesaian penelitian “Analisis Ketidakseimbangan Beban 

Pada Transformator Distribusi” seperti yang dijelaskan dalam studi literatur (BAB 

II). 

3.4.2 Pengambilan Data 

Setelah studi literatur didapat, penelitian ini memerlukan pengumpulan 

data dengan cara pengamatan langsung kelapangan dan mengambil data-data 

sistem yang berhubungan langsung dengan penelitian penulis. Selain itu untuk 

melengakapi data pada kondisi sistem ini, penulis juga melakukan tanya jawab 

dengan pihak PT. PLN (Persero) Cabang Dumai Rayon Duri. 

Adapun data-data yang dibutuhkan dalam proses pengumpulan sebagai 

berikut : 

1. Tipe dan merek trafo distribusi 

Data tipe dan merek trafo distribusi di penyulang express PT. PLN 

(persero) Rayon Duri. Tujuannya yaitu untuk mengetahui tipe dan merek 

trafo apa saja yang mengalami pembebanan tidak seimbang pada distribusi 

penyulang express. 

2. Data arus 

Data arus yang dibutuhkan adalah data arus yang mengalir dimasing – 

masing fasa (fasa R, S, T dan N). Data arus ini dibutuhkan untuk 

mengetahui besar arus rata – rata yang mengalir di fasa R, S, dan T. 

Sedangkan data arus netral di butuhkan untuk mengetahui besar rugi daya 

yang terjadi pada trafo distribusi. 

3. Data tegangan 

Data tegangan yang terdapat pada trafo distribusi ini adalah tegangan yang 

mengalir dimasing – masing fasa dan tegangan kerja yang terdapat pada 

trafo. Data tegangan yang dibutuhkan adalah data tegangan kerja trafo. 
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Data ini dibutuhkan untuk mengetahui berapa besar arus puncak pada saat 

pembebanan. 

4. Data beban puncak 

Data beban puncak dibutuhkan untuk mengetahui dimana terjadinya  

ketidak seimbangan beban pada trafo distribusi. Beban puncak di dapatkan 

pada saat arus mengalami pembebanan daya yang berlebih pada trafo. 

3.5 Analisis Data 

 Analisis data dilakukan setelah pengambilan data di PT. PLN (Persero) 

Rayon Duri. Data-data yang diperoleh diubah kedalam bentuk matematis dan 

dianalisis menggunakan persamaan yang telah ada. Dalam menganalisis ketidak 

seimbangan beban pada trafo dengan menggunakan metode komponen simetris, 

agar lebih mudah menghitung nilai arus per fasanya. 

3.5.1 Analisa Beban Puncak 

 Analisis beban trafo dilakukan dengan menghitung arus beban penuh trafo 

terlebih dahulu menggunakan persamaan (2-16), Persamaan ini adalah untuk 

mengetahui arus total. Setelah arus total diperoleh baru didapatkan persamaan 

untuk menghitung arus rata-rata, yaitu: 

         
   

 
      (3-1) 

 Setelah arus rata-rata diketahui, seterusnya perbandingan arus rata-rata dan 

arus total dikali 100% untuk mengetahui berapa persen pembebanan yang terdapat 

pada trafo distribusi yaitu: 

  
     

   
 x 100%      (3-2) 

3.5.2 Analisis Ketidakseimbangan Beban Trafo 

Untuk mengetahui berapa besar ketidak seimbangan beban dengan 

menggunakan metode komponen simetris yaitu: 

IR = a.I jadi a = IR / Irata-rata 
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IS = b.I jadi b = IS / Irata-rata 

IT = c.I jadi c = IT / Irata-rata 

Pada keadaan seimbang, besarnya koefisien a, b dan c adalah 1. Dengan 

demikian rata-rata ketidak seimbangan beban (dalam %) adalah : 

(   ) (   ) (   )

 
 x 100%     (3-3) 

3.5.3 Analisis Rugi-Rugi Daya 

Adanya arus yang mengalir di netral trafo mengakibatkan rugi-rugi daya. 

Besarnya rugi daya dapat diketahui dengan menggunakan persamaan (2-22) dan 

(2-23). Setelah diketahui besar rugi daya, maka persentase rugi daya dapat 

dihitung dengan membandingkan rugi daya dengan daya trafo. 

3.5.4 Analisis Efisiensi 

Efisiensi adalah perbandingan antara daya masuk dan daya keluar. 

Analisis efisiensi perlu dilakukan supaya diketahui berapa daya yang hilang pada 

transformator distribusi. Perhitungan efisiensi dilakukan menggunakan persamaan 

(2-25). 

3.6 Hasil 

Hasil adalah penyelesaian dari permasalahan yang ada dalam penelitian 

ini. Permasalahan yang ada diselesaikan dengan cara matematis menggunakan 

metode simetris dan rumus persamaan yang sudah ada. Hasil ini berupa 

kesimpulan yang menunjukan trafo distribusi pada penyulang express di PT. PLN 

Rayon Duri dalam keadaan seimbang atau tidak, berapa rugi-rugi daya dan 

efiseinsi akibat ketidak seimbangan beban. Sehingga dapat sebagai acuan dalam 

meminimalisirkan permasalahan yang terjadi pada ketidak seimbangan beban 

transformator distribusi di PT. PLN (Persero) Rayon Duri. 

 

 


