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Abstrak
Pemakaian daya listrik untuk kebutuhan rumah tangga umumnya mempunyai beban

bersifat reaktif induktif yang menyebabkan gelombang arus tertinggal dari gelombang tegangan.
Pada umumnya yang dimaksud dengan daya listrik dengan kualitas baik adalah bila Power
Factor > 0,85. Prinsip kerja dari alat ini yaitu sinyal drop tegangan diterima oleh rangkaian
pengkondisi sinyal untuk disearahkan, nilai tegangan DC dari luaran rangkaian pengkondisi
sinyal diumpankan ke rangkaian Analog to digital converter untuk di konversikan ke besaran
digital 8 Bit. Nilai ini disimpan dalam register rangkaian mikrokontroler AT89C2051. Dengan
menggunakan algoritma otomatisasi kapasitor bank maka akan dihasilkan sinyal kontrol (sinyal
kendali) untuk dapat mengaktifkan beberapa kapasitor bank melalui driver relay dan relay

.
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Abstract
Generally, power consumption for household has inductive reactive loads that cause

the current wave lagsbehind the voltage wave. In general, the meaning of power with good
quality is when Power Factor >0.85. The working principle of this device is the voltage drop
signal is received by the signal conditioning circuit to be rectified, DC voltage value of the output
signal conditioning circuit is fed to the circuit Analog to digital converter for converting the digital
scale to 8 Bit. This value is stored in the register circuit microcontroller AT89C2051.By using
automation algorithm capacitor bank will be produced control signal for activating some
capacitor bank by relay driver and relay.
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PENDAHULUAN
Setiap instalasi di pelanggan listrik dilengkapi dengan pembatas arus beban Master

Circuit Breaker (MCB) dan meter listrik. MCB bisa terbuka bila arus listrik beban yang
melintasinya melebihi kemampuan. Bila dikaji secara cermat spesifikasi arus listrik beban
sangat dipengaruhi jenis beban (beban resistif, beban induktif, dan beban kapasitif). Rata-rata
jenis beban rumah tangga adalah induktif dan resistif. Beban induktif dapat menimbulkan daya
reaktif sehingga faktor daya < 0.95, arus beban yang melintasi MCB menjadi lebih besar dan
menyebabkan kapasitas supply daya pelanggan terjadi penurunan sehingga pemberian beban
maksimum tidak mampu tercapai, selama ini pelanggan tidak memahaminya dan pada
umumnya solusi pelanggan adalah mengajukan tambahan daya listik yang lebih besar lagi yang
sebetulnya permasalahan ini bisa diatasi dengan menambah beban kapasitif yang sebanding
nilainya dengan beban induktif yang terpakai di rumah tangga (Harpawi, 2010).

Pada tugas akhir ini digunakan bahan kotak dari besi yang didalamnya terdiri dari
rangkaian mikrokontroler AT89C2051 sebagai pusat kontrol alat kapasitor bank, sensor arus
sebagai pendeteksi besar arus beban listrik sebagai parameter penambahan kapasitor,
pengkondisi sinyal sebagai rangkaian yang berfungsi untuk menyesuaikan keluaran sensor
agar bisa diterima rangkaian analog to digital converter, analog to digital converter sebagai
penerima sinyal keluaran pengkondisi sinyal yang berupa analog dan rangkaian driver relay
serta relay sebagai pengaktif kapasitor bank sesuai perintah mikrokontroler.

Pada daya listrik 600 KVA penambahan beban kapasitif yang proporsional terhadap
beban induktif dapat memperbaiki PF sampai dengan 0.98 dan pada daya 2200 VA cara ini
dapat memperbaiki PF menjadi 0,95 sampai dengan 0,99 (El-Hadidy, 2007).
Pemasangan capacitor bank secara manual dengan bebarapa kapasitor dan beban yang
ditentukan pernah diaplikasikan pada listrik rumah tangga. Pemasangan capacitor bank pada



listrik rumah tangga menghasilkan peningkatan power factor antara 0.95 sampai dengan 0.99
lagging, mengurangi drop tegangan karena turunnya arus dari 4,13 A menjadi 3,89 A, dan
mengurangi daya total yang ditarik dari jalajala PLN dari 900 VA menjadi 850 VA (Harpawi,
2010).

Hubungan antara Real Power, Apparent Power, dan Reactive Power dapat
digambar Segitiga daya:

Gambar 1. Segitiga Daya dengan Nilai Masing-masing Daya

Beban induktif di atas dapat menghasilkan reactive power = 102 kVAR, Appearent power =
143 kVA, sehingga PF=0.7.  Secara matematis real power dapat dihitung yaitu 100 kW. PF
tersebut dapat diperbaiki dengan menambah beban kapasitor yang seimbang dengan beban
induktif dari motor. PF tersebut dapat diperbaiki dengan menambah beban kapasitor yang
seimbang dengan beban induktif dari motor (Firmansyah, 2010).
Beban kapasitor dapat mengakibatkan capacitive reactive power yang berbeda fase 180º
diberikan pada gambar berikut:

Gambar 2. Beda Fasa antara Daya Reaktif Kapasitif dengan Daya Reaktif Induktif

Kapasitor adalah komponen yang hanya dapat menyimpan dan memberikan energi
yang terbatas yaitu sesuai dengan kapasitasnya, pada dasarnya kapasitor terdiri atas dua
keping sejajar yang dipisahkan oleh medium dielektrik. Kapasitor pada sistem daya listrik
menimbulkan daya reaktif untuk memperbaiki tegangan dan faktor daya, karenanya
memasang/menambah kapasitor pada sistem jaringan listrik akan mengurangi kerugian daya
listrik. Dalam kapasitor seri daya reaktif sebanding dengan kuadrat arus beban, sedang pada
kapasitor paralel sebanding dengan kuadrat tegangan. Pemasangan komponen kapasitor seri
dan paralel pada jaringan distribusi listrik mengakibatkan kerugian (losses) aliran daya reaktif
pada jaringan dapat dikurangi sehingga kebutuhan arus menurun dan tegangan mengalami
kenaikan sehingga kapasitas sistem jaringan bertambah (Dugan, 1996).

PERANCANGAN SISTEM
Perancangan Perangkat Keras (Hardware). Secara  umum diagram blok perencanaan
perancangan capacitor bank diperlihatkan pada gambar 3 berikut ini.
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Gambar 3. Perancangan Perangkat Keras

Tiap-tiap bagian dari diagram blok sistem di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Sensor Arus, berfungsi sebagai pendeteksi besarnya arus setelah MCB.
2. Signal Conditioning berfungsi sebagai pengkondisi output dari sensor arus. Dimana

sinyal output dari sensor pada sistem instrumentasi harus diproses dengan beberapa
cara agar output dari sensor dapat di olah oleh ADC atau data acusition

3. Data Acqusition, berfungsi sebagai pencuplik data (data acquisition). Nilai tersebut
harus dikonversi menjadi nilai listrik dengan alat yang digolongkan sebagai tranduser.
Tranduser yang disebut sebagai sensor. Dan dalam hal ini keluaran tegangan analog
yang sebanding dengan arus yang di deteksi oleh sensor dari signal conditioning tadi
bisa di proses atau di olah oleh mikrokontroler.

4. Rangkaian control AVR Atmel 89C2051 berfungsi sebagai pusat kontrol atau CPU
(Central Processing Unit) yang memproses input dan  output dari sensor.

5. Rangkaian driver relay bekerja sebagai saklar yang pada saat tidak menerima arus
pemicuan, maka transistor akan berada pada posisi cut off dan tidak menghantarkan
arus Ic = 0. Dan saat kaki basis menerima arus pemicuan, maka transistor akan
berubah ke keadaan saturasi dan menghantarkan arus.

6. Relay akan aktif sesuai perintah mikrokontroler,sesuai dengan inputan pada kaki basis
driver relay.

7. Kapasitor Bank dipasang paralel dengan rangkaian beban. Pada saat kapasitor penuh
dengan muatan elektron maka tegangan akan berubah. Kemudian elektron akan ke
luar dari kapasitor dan mengalir ke dalam rangkaian yang memerlukannya, dengan
demikian pada saat itu kapasitor membangkitkan daya reaktif. Bila tegangan yang
berubah itu kembali normal maka kapasitor akan menyimpan kembali elektron. Pada
saat kapasitor mengeluarkan elektron berarti sama juga kapasitor menyuplai daya
reaktif ke beban. Karena beban bersifat induktif/+ sedangkan daya reaktif bersifat
kapasitif/-, akibatnya daya reaktif yang ada menjadi kecil.

Perancangan Perangkat Lunak (Software).
Untuk Mikrokontroller ATMEL  89C2051 menggunakan bahasa Assembly

menggunakan software ASM51, Kemudian disimulasikan untuk mendapatkan file
hexadesimal dari program yang telah dibuat. Selanjutnya file hexadesimal tersebut
didownload ke dalam flash perom mikrokontroler ATMEL 89C2051 dengan menggunakan
ISP prog Version 1.4.. Perancangan perangkat lunak dibuat agar alat dapat bekerja dengan
baik. Untuk membuat program yang sesuai dengan  tujuan penelitian, maka terlebih dahulu
dibuat rancangan program dalam suatu diagram alir (flow chart) dari program yang dibuat
agar alat bekerja berdasarkan program yang diinginkan.



Gambar 4. Flow Chart Program Capacitor Bank

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian Sensor Arus Dengan Beberapa Beban Lampu TL

Gambar 5. Rangkaian Pengujian Sensor Arus

Pengujian sensor ini dilakukan dengan menempatkan sensor arus pada kabel fasa setelah
MCB dan menggunakan beban lampu TL sebagai beban sebanyak 9 lampu kemudian
mengukur besarnya arus beban dengan menggunakan amperemeter dan voltmeter untuk
mengukur keluaran dari sensor arus dan melihat perbandingan keduanya dengan tahapan
beban lampu ditambah satu persatu sampai lampu ke-9.



Tabel 1 Hasil Pengujian Sensor Arus

NO BEBAN
Hasil

keluaran
Hasil

Pengukuran

TL Sensor arus
( Volt )

Arius Beban
(Ampere)

1 0 0.01 0.01
2 1 0.38 0.38
3 2 0.77 0.77
4 3 1.22 1.22
5 4 1.64 1.64
6 5 2.11 2.11
7 6 2.52 2.50
8 7 2.94 2.94
9 8 3.38 3.37
10 9 3.71 3.72

Pengujian Rangkaian Pengkondisi Sinyal dengan Beban Lampu TL

Gambar 6.  Rangkaian Pengujian Pengkondisi Sinyal

Pengujian ini menggunakan beban lampu TL sebagai beban sebanyak 9 lampu
kemudian mengukur besarnya tegangan keluaran sensor arus yang masih berupa sinyal AC
dengn menggunakan voltmeter dan mengukur keluaran tegangan dari rangkaian pengkondisi
sinyal DC dan melihat perbandingan keduanya dengan tahapan beban lampu ditambah satu
persatu sampai lampu ke-9.

Tabel 2. Hasil Pengujian Rangkaian Pengkondisi Sinyal

NO
BEBAN

Hasil
keluaran
Sensor

arus

Hasil keluaran
rangkaian

pengkondisi
sinyal

TL ( Volt
AC) ( Volt DC )

1 0 0.01 0.01

2 1 0.38 0.38

3 2 0.77 0.76

4 3 1.22 1.22

5 4 1.64 1.64

6 5 2.11 2.11

7 6 2.52 2.50

8 7 2.94 2.93

9 8 3.38 3.37

10 9 3.71 3.72



Hasil Pengujian
Pengujian dilakukan dengan mengaktifkan beban listrik pada rumah tangga dan mengukur nilai-
nilai yang sudah ditentukan kemudian membandngkannya dengan nilai-nilai yang terukur
setelah memasang alat kapasitor bank yang diparalel dengan beban rumah tangga yang sama
untuk melihat berapa perbikan factor daya setelah menggunakan alat kapasitor bank.

Evaluasi Hasil Pengujian Alat
Beban sebelum menggunakan alat kapasitor bank menghasilkan PF rata-rata = 0.75, terendah
0.55 dan tertinggi 0.88.   Seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.9 bahwa di pengujian ke-2
dengan menambah beban ada kecenderungan nilai PF1 stabil disekitar 0.75

Gambar 7. Grafik Arus Listrik Beban dan PF sebelum Menggunakan Alat Kapasitor Bank

Gambar 8. Grafik Arus Listrik Beban dan PF Dengan menggunakan Alat Kapasitor Bank

Beban dengan menggunakan alat kapasitor bank menghasilkan PF2 rata-rata = 0.99,
terendah 0.89 dan tertinggi 1.00. Seperti yang diperlihatkan pada gambar 4.10 bahwa di
pengujian ke-2 dengan menambah beban ada kecenderungan nilai PF2 stabil di 0.99.
Dengan penambahan beban Induktif  peralatan rumah tangga (Air Conditioner (AC), pompa air,
mesin cuci, dispenser, dan kulkas) maka menyebabkan Reactive Power (kVAR1) yang tidak
menggunakan alat kapasitor bank semakin naik mencapai 1.64 kVAR (Gambar 11), sedangkan
dengan menggunakan alat kapasitor bank Reactive Power (kVAR2) hanya mencapai maximum
0.24 kVAR hal ini cukup baik karena dapat menurunkan kVAR2 dengan nilai rata-rata = 76.87
%.

Gambar 9. Membandingkan Grafik Reactive Power Sebelum Menggunakan Alat Kapasitor Bank
Terhadap Grafik Reactive Power yang Menggunakan Alat Kapasitor Bank



Gambar 7. Membandingkan Grafik Arus Beban Sebelum Menggunakan Alat Kapasitor Bank Terhadap
Grafik Arus Beban yang Menggunakan Alat Kapasitor Bank

Dengan menggunakan Alat kapasitor bank terjadi penurunan arus beban yang cukup besar
gambar 7 yaitu 24.63 %. Hal ini dibuktikan dari kVAR2 < kVAR1 (Gambar 6).

Gambar 8. Membandingkan PF  Sebelum Menggunakan Alat Kapasitor Bank Terhadap Grafik PF yang
Menggunakan Alat Kapasitor Bank

PF1 rata-rata (Cos Ф) beban tanpa alat kapasitor bank 0.75 (Gambar 14), sedangkan beban
dengan menggunakan alat kapasitor bank  menghasilkan PF2 rata- rata 0.99, selisih dari
keduanya adalah 0.24.  Hal ini menunjukkan dengan adanya penambahan alat kapasitor bank
ke beban dalam pengujian ini diperoleh perbaikan PF sebesar 0.19 atau 16.67 %

KESIMPULAN
Setelah melakukan pengujian dan mengetahui pengaruh penambahan alat capacitor bank

ke berbagai  macam  beban pada rumah tangga dan mengevaluasi hasil maka dapat
disimpulkan beberapa hal penting  yaitu :
1. Alat ini hanya dapat melakukan perbaikan faktor daya pada rumah tangga yang dayanya

900 VA karena jika alat ini digunakan pada rumah tangga yang daya listriknya berbeda
maka alat ini tidak mampu melakukan perbaikan faktor daya karena kombinasi kapasitor
yang belum tepat dan parameter yang di gunakan untuk penambahan kapasitor pada alat ini
hanya menggunakan sensor arus.

2. DPF (Cos Ф) naik menjadi sekitar 0.95, 0.96, 0.98, 0.99 sehingga keseluruhan pengujian
diperoleh DPF rata-rata = 0.98 hingga 0.99 dan data  ini didapatkan dari pengukuran pada
rumah tangga dengan daya 900 VA.
3. Pada beban rumah tangga yang bersifat induktif dan daya berlangganan 900 VA,

kapasitor yang digunakan akan bermanfaat untuk memperbaiki faktor daya. Pada sistem
listrik rumah tangga pada beban terpasang berbeda-beda dengan faktor daya
sebelumnya rata- rata 0,75 lagging menjadi rata-rata 0,99 lagging yang didapatkan
setelah menambahkan kapasitor bank, Arus Beban menjadi turun dengan tingkat
penurunan 46.86%,  dan 24.63% dan mengurangi drop tegangan karena  turunnya arus
dengan rata-rata penurunan sebesar 24.63%.



4. Dengan adanya perbaikan faktor daya, maka pemakaian daya reaktif untuk beban yang
sama berkurang. Besar pengurangan  daya reaktif sebesar 76,87 %. Sehingga
mengoptimasi pemakaian daya listrik berlanggan ke PLN pada rumah tangga yang
memiliki daya 900VA.

SARAN
Dalam pengerjaan Tugas Akhir ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan pada sistem

yang dibuat. Untuk kelanjutan penelitian yang akan datang diharapkan untuk menyempurnakan
metode ini adapun saran untuk tugas akhir ini yaitu:

1. Sensor arus yang menjadi parameter penambahan kapasitor untuk perbaikan faktor
daya sebaiknya menggunakan sensor cos Ф agar mampu mendeteksi berapa besar
beda fasa antara arus dan tegangan atau cos Ф yang di hasilkan oleh beban induktif
pada rumah tangga.

2. Melakukan percobaan penambahan kapasitor bank secara manual agar dapat
mengetahui berapa besar kapasitor yang presisi nilainya dengan berbagai daya reaktif
yang ada pada beban induktif pada rumah tangga. Sehingga perbaikan cos Ф menjadi
maksimal
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