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BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah melakukan praktek kerja lapangan di PT PLN (PERSERO) Rayon

Ampenan dan mempelajari tentang pemerataan beban pada Gardu Distribusi area

kerja PLN Rayon Ampenan dapat disimpukan bahwa :

1. Pemertaan beban merupakan proses penyeimbangan arus beban antar fasa

(RST) pada Trafo distribusi untuk mendapatkan nilai persentase pembebanan

trafo yang lebih kecil dari 20%.

2. Aplikasi Manajemen Gardu  (AMG) merupakan sebuah aplikasi untuk

memonitor kondisi gardu seperti mengetahui jumlah gardu per rayon, serta

data gardu lainnya seperti spesifikasi trafo, data pengaman trafo, data

pentanahan, data pengukuran tegangan, data sekunder gardu, dan denah gardu.

3. Pada pemerataan beban yang dilakukan di Gardu Distribusi AM048 Line C

didapatkan hasil bahwa nilai Unbalance yang dihasilkan setelah pemerataan

beban sebesar 6.20% dari sebelumnya 36.34%.

4. Untuk pemerataan beban yang dilakukan pada Gardu Distribusi AM233 Line

D didapatkan hasil bahwa nilai Unbalance yang dihasilkan setelah pemerataan

beban sebesar 4.76% dari sebelumnya 36.12%.

5. Sedangkan untuk pemerataan beban yang dilakukan pada Gardu Distribusi

AM014  Line  A didapatkan hasil bahwa nilai unbalance yang dihasilkan

setelah pemerataan beban sebesar 4.76% dari sebelumnya 36.12%.
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5.2 Saran

1. Bagi pihak perusahaan (PT. PLN (Persero) Rayon Ampenan):

a. Diharapkan dengan adanya kerjasama yang berkelanjutan dengan

pihak Universitas dan khususnya Fakultas Teknik untuk membantu

dan mendukung terlaksananya kegiatan Praktek Kerja Lapangan

(PKL) bagi mahasiswa.

b. Diharapkan dapat memberi pandangan dan bimbingan untuk

mahasiswa PKL agar mampu mengenal dunia kerja dan menghadapi

setiap tantangan didalamnya.

c. Meningkatkan semangat kerja dalam melaksanakan setiap visi dan

misi perusahaan untuk mencapai tingkat pelayanan yang optimal

kepelanggan.

2. Bagi mahasiswa yang akan melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL):

a. Sebelum melaksanakan PKL ada baiknya untuk mempersiapkan

materi sesuai dengan tujuan dilaksanakannya PKL.

b. Mempersiapkan pribadi untuk menghadapi dunia kerja.

c. Tetap menjaga nama baik pribadi maupun almamater yang dibawa

saat melaksanakan PKL.

d. Lebih membuka diri dan percaya diri sehingga diharapkan aktif

mencari informasi dengan petugas yang ada di lapangan, guna

memudahkan pengolahan data dalam penyusunan laporan PKL.

e. Mentaati peraturan-peraturan yang diterapkan perusahaan maupun

instansi tempat pelaksaan Praktek Kerja Lapangan (PKL).


