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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil analisis ketidakseimbangan beban pada jaringan distribusi 

sekunder dan rencana penyeimbangan beban dengan metode “all reconnecting” di 

gardu distribusi MR 001 maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

• Berdasarkan hasil pengukuran arus pada tiap pelanggan, persentase 

pembebanan transformator distribusi MR 001 untuk waktu siang hari 

(WLBP) adalah sebesar 12,53%, sedangkan untuk waktu malam hari (WBP) 

adalah sebesar 21,75%. Pembebanan transformator MR 001 tergolong kecil 

ini dikarenakan letak gardu distribusi MR 001 berada dipedesaan yang 

kebanyakan adalah pelanggan dengan beban terpasang 450 VA. 

• Berdasarkan hasil pengukuran persentase ketidakseimbangan beban pada 

jaringan distribusi sekunder MR 001 pada waktu siang hari (WLBP) adalah 

32 % sedangkan untuk waktu malam hari (WBP) adalah sebesar 21,63%. 

Tingginya persentase ketidak seimbangan beban diakibatkan oleh besarnya 

perbedaan arus yang mengalir pada masing-masing fasa. 

• Berdasarkan hasil perhitungan setelah dilakukan rencana penyeimbangan 

persentase ketidakseimbangan beban pada jaringan distribusi sekunder MR 

001 pada waktu siang hari (WLBP) adalah 4% sedangkan untuk waktu 

malam hari (WBP) adalah sebesar 4%. Menurunnya nilai ketidak 
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seimbangan beban dikarenakan telah dipindahkannya sadapan SR dengan 

beban besar ke fasa lain dengan beban yang lebih kecil 

• Nilai arus netral pada transformator MR 001 sebelum dilakukan 

penyeimbangan, pada waktu siang hari (WLBP) adalah sebesar 22 A dengan 

kerugian finansial sebesar Rp.884.700.00 sedangkan untuk waktu malam 

hari (WBP) adalah 28A dengan kerugian finansial sebesar 

Rp.147.450.00.semakin besar arus netral maka semakin besar pula kerugian 

finansialnya 

• Nilai arus netral pada transformator MR 001 setelah dilakukan 

penyeimbangan, pada waktu siang hari (WLBP) adalah sebesar 1,53A 

dengan kerugian finansial sebesar Rp.7288.00 sedangkan untuk waktu 

malam hari (WBP) adalah 0,86A dengan kerugian finansial sebesar 

Rp.128.00. dengan metode all reconnecting berdasarkan data rata-rata 

pengunaan kWh tiap harinya terbukti dapat meminimalkan kerugian 

perusahaan akibat mengalirnya arus netral pada transformator. 

• Total kerugian finansial PT.PLN Persero tiap bulan sebelum dilakukan 

rencana penyeibangan adalah Rp.1.294.492.00 dan setelah dilakukan 

rencana penyeimbangan beban kerugian finansial PT.PLN Persero tiap 

bulan adalah Rp.269.758.00. jadi PT. PLN Persero dapat menghemat Rp. 

1.024.734.00 tiap bulannya.  
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5.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terhadap 

ketidakseimbangan beban pada jaringan distribusi sekunder gardu distribusi MR 

001, maka dapat disampaikan beberapa saran, diantaranya: 

• Bagi pihak PLN sebaiknya melakukan perencanaan untuk mengambil 

tindakan kedepannya terkait ketidakseimbangan pembebanan  gardu 

distribusi MR 001 

• Dibeberapa SR deret gardu distribusi MR 001 terdapat kelebihan 

sadapan, ini menyebabkan turun tegangan pada pelanggan di bagian 

hilir sebaiknya PLN segera mengatur ulang SR deret tersebut 

sehingga terjaminnya pelayanan kepada konsumen. 

 

  


