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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Penggunaan beban listrik yang banyak digunakan pada Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta ialah beban yang tergolong beban non – linier  

Misalnya printer, Computer, Lampu Hemat Energi, Flourescent lamp dengan 

balast elektronik, pendingin ruangan, peralatan listrik dengan switching 

elektronik. Beban non – linier yang membebani transformator distribusi dapat 

menyebabkan distorsi harmonik pada sistem tenaga listrik. Harmonisa yang 

terletak di sistem tenaga listrik menyebabkan kerugian pada beragam peralatan 

diantaranya yaitu transformator distribusi. Adanya harmonisa yang besar 

mengakibatkan terjadinya pemanasan yang berlebih (over heating) pada 

transformator meskipun beban belum mencapai beban nominal. 

 Meningkatnya rugi – rugi pad transformator (rugi berbeban (PLL), rugi I2R, 

rugi Eddy Current serta rugi sasar lainnya) menyebabkan pemanasan berlebih 

terhadap transformator. Dampak dari keaadaan ini akan menyebabkan penurunan 

kapasitas daya transformator (derating transformer). Transformator distribusi 

memiliki peran penting pada proses pendistribusian daya ke pusat beban dan 

merupakan peralatan yang paling merasakan harmonisa, karena letak dari 

transformator distribusi yang relatif dekat terhadap beban non linier yang ada. 

 Beban yang menyebabkan bentuk gelombang arus tidak sinus yang meskipun 

diinputkan dengan tegangan yang sinus biasa disebut dengan beban non linier. 

Gelombang arus yang tidak sinus atau gelombang arus terdistorsi inilah yang 

disebut harmonisa. Nilai harmonisa yang besar pada sistem tenaga listrik tidak 

diinginkan karena dapat merugikan dan dianggap sebagai gangguan dalam sistem 

tenaga listrik. 

 Berpangkal pada latar belakang diatas, maka dilakukanlah sebuah penelitian 

tentang “Analisis Losses dan Derating Akibat Pengaruh THD (Total Harmonic 

Distortion) Pada Transformator Distribusi di Fakultas Teknik (F1, F3, F4, G5, dan 

G6) Universitas Muhammadiyah Yogyakarta”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

 Terkait dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat diuraikan 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana pengaruh distorsi harmonik pada kapasitas daya transformator 

distribusi ? 

2. Bagaimana analisis pengaruh distorsi harmonik terhadap rugi – rugi pada 

transformator distribusi ? 

 

1.3  Batasan Masalah 

 Tugas akhir ini hanya mempelajari pada Losses dan Derating Akibat 

Pengaruh THD (Total Harmonic Distortion) Terhadap Transformator Distribusi di 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 Agar pembahasan tugas akhir ini sesuai sasaran, maka pembahasan dititik 

beratkan pada hal – hal sebagai berikut, 

1. Pengaruh distorsi harmonik terhadap kondisi kerja dari trafo tersebut, 

meliputi penurunan kapasitas daya trafo, rugi tembaga, dan arus Eddy. 

2. Perhitungan rugi – rugi pada trafo  

3. Derating kapasitas daya trafo 

4. Pengambilan data dilakukan hanya pada Sub Distribution Panel (SDP) di 

F1, F3, F4, G5, dan G6 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah menganalisis losses dan derating 

akibat pengaruh Total Harmonic Distortion pada transformator distribusi di 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

 

1.5 Metodologi Penulisan 

 Dalam penulisan tugas akhir ini, penulis mencari dan mengumpulkan data 

yang diperlukan dengan metode : 
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a. Kajian Pustaka 

Dalam kajian pustaka, dilakukan untuk mengetahui Total Harmonik 

distortion serta pustaka yang relevan dengan Tugas Akhir ini. 

b. Studi Bimbingan 

Studi bimbingan yang dilakukan dengan diskusi dan konsultasi dengan 

Dosen Pembimbing, staf pengajar pada Departemen Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. 

c. Mengumpulkan data – data yang diperlukan dalam penulisan Tugas Akhir 

ini dari Lab Teknik Elektro Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan 

menganalisanya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Untuk mengetahui proses dan tata urutan dalam penulisan tugas akhir ini, 

penulis memberikan sistematika penulisannya, yaitu : 

 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini memuat hal – hal yang melatar belakangi pembahasan tugas 

akhir, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, 

metodologi penelitian, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II : Tinjauan Pustaka dan Landasan Teori 

Bab ini berisi tentang berbagai konsep dasar dan teori – teori yang 

menunjang dalam kaitannya dengan topik pembuatan tugas akhir ini 

dan hal – hal yang berguna dalam proses analisis permasalahan. 

 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini akan menjelaskan mengenai waktu dan tempat penelitian, 

peralatan yang digunakan dan prosedur pengujian dari awal 

pengambilan data hingga selesai pengambilan data. 
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BAB IV : ANALISIS DATA 

Bab ini akan menjelaskan tentang pengolahan hasil temuan yang 

didapat pada saat pengujian dan analisanya. 

BAB V : KESIMPULAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari pengujian yang telah 

dilakukan. 


