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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dimasa sekarang kebutuhan listrik semakin meningkat sejalan dengan 

berkembangnya teknologi dan juga pertumbuhan penduduk. Perkembangan yang 

pesat ini harus diikuti dengan perbaikan kualitas dan keandalan energi listrik yang 

dihasilkan. Kualitas dari suatu energi listrik dapat dilihat dari segi ekonomis dan 

teknis. Hal yang menyangkut kualitas energi listrik dari segi teknis yaitu 

tegangan, frekuensi dan keandalan.  

Tegangan dan frekuensi yang dihasilkan oleh pembangkit mempunyai 

besaran yang sesuai dengan nilai yang ditentukan. Apabila nilai dari tegangan dan 

frekuensi tersebut diluar dari nilai yang ditentukan maka dikatakan kualitas dari 

tegangan dan frekuensi tersebut tidak baik. Sedangkan keandalan suatu sistem 

tenaga listrik sangat erat hubungannya dengan jumlah waktu sistem bekerja sesuai 

dengan fungsinya, sehingga gangguan yang terjadi pada sistem akan 

mengakibatkan turunnya kesinambungan dalam penyaluran energi.  

Salah satu peralatan yang sangat penting dalam penyaluran tenaga listrik 

yaitu transformator. Fungsi transformator daya adalah untuk menyalurkan 

tenaga/daya listrik dari tegangan tinggi ke tegangan rendah atau sebaliknya. Oleh 

karena itu transformator merupakan peralatan yang sangat penting untuk 

penyaluran listrik, sehingga diusahakan agar alat ini berusia panjang dan dapat 

lebih lama dipergunakan. Ada banyak faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya  
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perubahan efisiensi transformator dan umur transformator diantaranya dipengaruh 

oleh daya beban yang dibangkitkan, rugi – rugi tembaga, total rugi transformator, 

kualitas bahan transformator, dan pengelolaan terhadap transformator tersebut. 

1.1 Rumusan Masalah 

Pemasalahan dalam penyusunan tugas akhir untuk menentukan susut 

umur transformator dan efisiensi transformator  adalah ; 

1. Melakukan analisis perhitungan efisiensi transformator daya pada gardu induk 

PLN Area Bangka. 

2. Bagaimana membangun aplikasi Efisiensi Transformator Indonesia (ERTI) 

yang dapat digunakan sebagai alat untuk melakukan analisis perhitungan 

efisiensi transformator daya pada gardu induk PLN Area Bangka. 

1.2 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam melakukan penyusunan tugas akhir untuk  

menentukan efisiensi transformator adalah :  

1. Transformator daya menggunakan pendingin minyak. 

2. Transformator berada di Gardu Induk Bukit Semut dan Gardu Induk 

Pangkalpinang. 

3. Tidak membahas pengaruh arus urutan nol. 

4. Kualitas minyak transformator tidak dibahas. 
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1.3 Keaslian Penelitian 

Syafarudin (2006) pada penelitiannya menggunakan dua metode yaitu 

metode linier dan metode kwadratis, dari kedua metode ini ditentukan MSE 

(Mean Square Error), MSE terkecil yang dipakai untuk peramalan, dengan 

diketahuinya biaya tahunan rata-rata umur ekonomis peralatan maka kita dapat 

memperkirakan sampai batas mana umur pemakaian sebuah trafo sehingga pihak 

PLN dapat memikirkan dan mempertimbangkan kapan untuk mengadakan 

penggantian peralatan tersebut, kemudian alternative peralatan mana saja yang 

dapat dijadikan sebagai penggantinya. 

Penelitian Efisiensi transformator juga pernah di lakukan oleh 

Lumbanraja (2008) yang memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tentang 

cara pemakaian transformator tiga fasa dengan hanya menggunakan dua buah 

belitan (hubungan open-delta) untuk menyalurkan tegangan dan arus tiga fasa, 

untuk mengetahui pengaruh beban tidak seimbang terhadap efisiensi 

transformator hubungan open-delta.  

Sedangkan untuk perhitungan Efisiensi dari transformator pernah dibahas 

oleh Susatyo Nugroho W.P (2011) penganalisaan data dalam memperhitungkan 

efisiensi transformator menggunakan metode Data Supplier Analysis (DEA) 

merupakan metode non-parametik berbasis program linier yang bekerja dengan 

langkah-langkah untuk mengidentifikasi unit yang akan dievaluasi, unit input dan 

output. Kemudian menghitung nilai produktivitas dan mengidentifikasi unit yang 
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tidak menggunakan input secara efisien atau efektif menghasilkan output. Dari 

penelitian ini kami menemukan bahwa factor-faktor yang mempengaruhi 

inefisiensi diantara jaringan tegangan menengah panjang (1& 3 fase), panjang 

jaringan tegangan rendah, kapasitas transformator (1 & 3 fase), jumlah gardu, 

panjang sambungan rumah (1 & 3 fase), energy listrik yang terjual. Kemudian 

dari delapan UPJ yang diteliti ada tiga UPJ efisien. Perbaikan menurut DEA 

dapat dilakukan dengan meningkatkan atau menurunkan variabel dari studi ini 

sepi, tetapi operasional untuk meningkatlan efisiensi bisa dilakukan dengan 

pemeliharaan asset yang ada, mengubah konfigurasi jaringan atau dengan 

promosi .  

Rolly Elmondo Sinaga (2014) penelitian ini menggunakan  Pemeriksaan 

fisik gardu dan pengukuran parameter trafo distribusi dilakukan secara berkala 

sebagai salah satu langkah pemantauan gardu (monitoring) maupun keperluan 

lainnya. Hasil ukur parameter trafo dapat di analisis, sehingga trafo dan 

komponen lain pada suatu Gardu Trafo Tiang (GTT) dapat terhindar dari 

kerusakan. Namun kenyataan di lapangan, ditemukan kesalahan pengukuran 

karena dilakukan secara konvensional, sehingga anilisis hasil ukurpun menjadi 

kurang tepat. Tulisan ini membahas tentang usaha mengurangi kesalahan 

pengukuran parameter trafo dengan menggunakan alat ukur dan aplikasi web 

bernama Electrical Measurement and Data Transmit (EMT), serta menganalisis 

data hasil ukurnya. 
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Pada tugas akhir ini yang membedakan dari penelitian sebelumnya adalah 

akan dihitung nilai efisiensi trafo daya di Gardu Induk PLN Area Bangka dengan 

perhitungan tanpa menggunakan aplikasi dan menggunakan aplikasi “ERTI” 

yang dibuat untuk perhitungan  secara otomatisnya. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian ini dalam menentukan 

umur dan efisiensi transformator berdasarkan pembebanan adalah : 

1. Perhitungan efisiensi dapat bermanfaat untuk mengetahui nilai 

persentase dari daya beban yang diterima dengan daya beban yang 

keluar. 

2. Aplikasi perhitungan efisiensi ini dapat membantu dalam perawatan 

transformator yang bernama “ERTI”. 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tugas akhir ini menganalisis efisiensi dan pembebanan, 

rugi - rugi transformator, yang dapat dibagi menjadi seperti dibawah ini: 

1. Membangun prototipe aplikasi “ERTI” berbasis bahasa pemrograman 

Visual Basic yang dapat membantu menganalisis efisiensi 

transformator daya pada gardu induk PLN Area Bangka. 

2. Menganalisis efisiensi transformator daya pada gardu induk PLN Area 

Bangka. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Agar pelaksanaan penelitian ini tidak menyinggung dari permasalahan 

yang ada, maka perlu adanya suatu sistematika. Dalam penulisan laporan 

penelitian ini digunakan sistematika sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Berisikan hal-hal umum yang memaparkan latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, batasan masalah, keaslian penelitian, 

manfaat, tujuan serta sistematika penulisan laporan.  

BAB II  DASAR TEORI 

Berisi mengenai tinjauan pustaka dan landasan teori sebagai 

penunjang yang menguraikan tentang teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian. 

BAB III  METODE PENELITIAN 

Terdiri dari bahan dan alat, langkah penelitian, kesulitan serta 

penanggulangan yang terjadi pada saat pelaksanaan penelitian. 

BAB IV  HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil dan pembahasan analisis perhitungan efisiensi 

transformator daya pada gardu induk PLN Area Bangka. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan-kesimpulan dan saran yang didapat 

dari uraian pada bab-bab sebelumnya. 
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