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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT.PLN (Persero) merupakan BUMN yang menyediakan tenaga listrik bagi 

seluruh lapisan masyarakat yang semangkin hari semangkin dibutuhkan keberadaanya. 

Hal ini tidak lepas dari kebutuhan masyarakat akan tenaga listrik yang semangkin 

meningkat seiring dengan meningkatnya kemajuan teknologi dan taraf hidup 

masyarakat pada umumnya. 

Sistem distribusi tenaga listrik merupakan suatu sistem penyalur energi listrik 

(power station) pada tingkat tegangan yang diperlukan, pada umumnya terdiri dari 

beberapa bagian yaitu: gardu induk, jaringan distribusi primer, gardu distribusi, dan 

jaringan distribusi sekunder. 

Berdasarkan tegangannya sistem distribusi tegangan listrik di Indonesia dapat 

dikelompokan menjadi dua macam tegangan yaitu, distribusi tegangan menengah 

(distribusi primer) yang bertegangan 20 kV dan distribusi tegangan rendah (distribusi 

sekunder) yang bertegangan 380/220 Volt. Pada suatu sistem penyaluran sistem tenaga 

listrik baik memakai sistem transmisi, sub transmisi maupun distribusi ada 

kemungkinan besar akan terjadi drop tegangan. 

Drop tegangan dapat juga terjadi karena penghantar yang dipakai mempunyai 

tahanan. Oleh karena itu, penyaluran jarak jauh sangat memungkinkan terjadinya drop 

tegangan. Akibat dari kerugian tersebut maka akan timbul drop tegangan. 

Secara umum sistem distribusi dimulai dari penyulang yang keluar dari GI 

(Gardu Induk) disalurkan melalui penghantar berupa kawat yang terbuat dari almunium 

pada jaringan listrik. Jaringan tersebut menghantarkan arus listrik dalam jarak yang 

cukup jauh, sehingga tegangan banyak yang berkurang. Salah satu persyaratan penting 

dalam merencanakan suatu jaringan distribusi harus di perhatikan masalah kualiatas 

saluran, dan kontinuitas pelayanan yang baik terhadap konsumen. 

 Pada tugas akhir ini metode yang dipakai adalah dengan menganalisa dan 

menghitung nilai losses dan jatuh tegangan (drop tegangan) pada suatu feeder. Lalu 

disesuaikan dengan perhitungan berdasarkan tegangan jatuh yang diijinkan PLN. Maka 

untuk mendapatkan tegangan jatuh yang cukup kecil dan sesuai dengan yang diijinkan 

PLN, diperlukan suatu jarak yang sesuai dalam penempatan transformator distribusi. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Permasalahan yang ingin diselesaikan pada penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menentukan nilai jatuh tegangan transformator distribusi pada 

penyulang? 

2. Bagaimana perhitungan jarak penempatan transformator distribusi berdasarkan jatuh 

tegangan? 

3. Bagaimana perbandingan Plosses sebelum dan sesudah perubahan letak transformator 

distribusi? 

  

1.3 Batasan Masalah 

Agar tujuan penulisan tugas akhir ini sesuai dengan yang diharapkan serta 

terarah pada judul dan bidang yang telah disebutkan diatas, maka penulis membatasi 

permasalahan yang akan dibahas. 

1. Membahas tegangan jatuh pada saluran sistem distribusi primer hanya dilihat dari 

panjang saluran distribusi primer dari gardu induk sampai pada transformator 

distribusi. 

2. Tegangan jatuh yang dibahas hanya pada saluran Gardu Induk (GI) APDP 

Mataram menuju kawasan PT.PLN (Persero) Rayon Ampenan atau lebih tepatnya 

pada penyulang gunung sari. 

3. Tidak membahas tegangan jatuh pada sisi saluran distribusi sekunder. 

4. Tidak membahas masalah ketidakseimbangan beban. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Untuk mendapatkan nilai jatuh tegangan tiap titik pada transformator distribusi. 

2. Untuk mendapatkan jarak perubahan titik transformator setelah memperbaiki jatuh 

tegangan (Vdrop). 

3. Untuk mendapatkan losses setelah perubahan letak transformator. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 
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1. Bagi penulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai penempatan 

transformator distribusi berdasarkan jatuh tegangan yang terdapat di PT.PLN 

(Persero) Rayon Ampenan. 

2. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan acuan bagi peneliti lain 

yang berminat pada permasalahan yang sama. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini memberikan penjelasan tentang tinjauan pustaka dan landasan teori. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang rencana pelaksanaan penelitian, jalannya 

penelitian dan hasil yang diharapkan dalam penyusunan skripsi ini. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil pengujian penempatan transformator 

distribusi 3 phasa berdasarkan jatuh tegangan. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang bagaimana hasil dan saran dari tugas akhir ini. 


