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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir yang telah dilakukan, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa : 

1. Dari hasil analisis yang dilakukan, pengaruh dari banyaknya beban non – linier 

yang mengakibatkan terjadinya distorsi harmonisa sangat mempengaruhi kinerja 

transformator distribusi yang digunakan. Pengaruh Total Harmonic Distortion 

yang tidak memenuhi standar mengakibatkan terjadinya losses dan penurunan 

kapasitas daya transformator distribusi di Fakultas Teknik Universitas 

Muhammadiyah Yogyakarta. Semakin tinggi nilai THD pada saluran maka 

semakin tinggi pula losses dan derating kapasitas daya transformator yang 

terjadi. 

2.  Nilai rugi tembaga yang terdapat pada trafo akibat pengaruh dari harmonisa 

pada setiap fasa yaitu pada fasa R sebesar 0,95 kW, pada fasa S sebesar 0,30 

kW, dan fasa T sebesar 0,89 kW. Sedangkan nilai rugi Eddy Current pada fasa R 

sebesar 0,15 kW, pada fasa S sebesar 0,09 kW, pada fasa T sebesar 0,14 kW. 

Jadi nilai losses akibat harmonisa pada setiap fasa yaitu pada fasa R sebesar 1,10 

kW, fasa S sebesar 0,39 kW, dan fasa T sebesar 1,03. Jadi losses total akibat 

adanya harmonisa sebesar 2,52 kW. 

3. Derating (penurunan kapasitas daya transformator) yang terjadi pada 

transformator di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta 

adalah sebesar 403,27 kW. 

4. Hasil studi analisis THDI yang dilakukan pengukuran pada setiap Sub 

Distribution Panel (SDP) didapat THDI pada SDP 1.1 (F1) fasa R sebesar 13,06 

%, fasa S sebesar 11,9 %, dan fasa T sebesar 8,42 %, sedangkan pada SDP 1.2 

(F3) fasa R sebesar 4,60 %, fasa S sebesar 4,53 %, dan fasa T sebesar 3,79 %, 

sedangkan pada SDP 1.3 (F4) fasa R sebesar 6,45 %, fasa S sebesar 6,77 %, dan 

fasa T sebesar 10,52 %, sedangkan pada SDP 2.1 (G5) fasa R sebesar 6,01 %, 
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fasa S sebesar 6,34 %, dan fasa T sebesar 4,69 %, sedangkan pada SDP 2.2 (G6) 

fasa R sebesar 9,49 %, fasa S sebesar 9,65 %, dan fasa T sebesar 5,66 %. 

5. Dari hasil pengukuran THDI pada setiap SDP didapat sebagaian besar SDP tidak 

memenuhi standard IEEE 519 -1992 yaitu < 5 %. Pada SDP 1.1 THDI pada fasa 

R, S, dan T memiliki nilai THDI yang melebihi standard IEEE 519 - 1992. Pada 

SDP 1.2 THDI pada fasa R, S, dan T memiliki nilai THDI kurang dari 5 %. Pada 

SDP 1.3 (F4) THDI pada fasa R, S, dan T nilai THDI – nya lebih dari 5 %. Pada 

SDP 2.1 (G5) THDI pada fasa R dan S memiliki nilai THDI lebih dari 5 % 

namun pada fasa T nilai THDI kurang dari 5 %. Sedangkan pada SDP 2.2 (G6) 

pada fasa R, S, dan T memiliki nilai THDI lebih dari 5 %. 

6. Hasil studi analisis THDI yang dilakukan pengukuran pada setiap Sub 

Distribution Panel (SDP) didapat THDv pada SDP 1.1 (F1) fasa R sebesar 3,35 

%, fasa S sebesar 2,86 %, dan fasa T sebesar 2,96 %, sedangkan pada SDP 1.2 

(F3) fasa R sebesar 3,09 %, fasa S sebesar 2,60 %, dan fasa T sebesar 2,74 %, 

sedangkan pada SDP 1.3 (F4) fasa R sebesar 3,30 %, fasa S sebesar 2,80 %, dan 

fasa T sebesar 3,09 %, sedangkan pada SDP 2.1 (G5) fasa R sebesar 3,61 %, 

fasa S sebesar 2,93 %, dan fasa T sebesar 2,99 %, sedangkan pada SDP 2.2 (G6) 

fasa R sebesar 3,78 %, fasa S sebesar 3,12 %, dan fasa T sebesar 3,09 %. 

7. Dari hasil pengukuran THDv pada setiap SDP sudah memenuhi standard IEEE 

519 -1992 yaitu < 5 %. 

8. Dari hasil simulasi pada Software ETAP 12.6.0 didapat hasil running THDI dan 

THDv pada setiap SDP. Nilai THDI hasil simulasi pada SDP 1.1 sebesar 10,57 

%, pada SDP 1.2 sebesar 6,09 %, pada SDP 1.3 sebesar 8,37 %, pada SDP 2.1 

sebesar 5, 07 %, dan pada SDP 2.2 sebesar 9,59 %. Sedangkan nilai THDv hasil 

simulasi pada SDP 1.1 sebesar 7,78 %, pada SDP 1.2 sebesar 7,92 %, pada SDP 

1.3 sebesar 7,71 %, pada SDP 2.1 sebesar 8,51 %, dan pada SDP 2.2 sebesar 

8,51 %. Dari hasil simulasi didapat bahwa nilai THDI dan THDV tidak 

memenuhi standard IEEE 519 – 1992 yaitu < 5 %. 

9. Hasil studi analisis THD pada transformator distribusi pada Fakultas Teknik 

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta berdasarkan hasil pengukuran, 
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didapatkan THDv pada fasa R sebesar 5,5 %, fasa S 4,3% dan fasa T sebesar 4,9. 

Sedangkan dari pengukuran THDI pada fasa R sebesar 8,3 %, fasa S sebesar 5,4 

%, dan fasa T sebesar 7,2 %.  

 

5.2 Saran 

 Setelah menyelesaikan penelitian di Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah 

Yogyakarta, maka di dalam laporan ini penyusun mencantumkan beberapa saran yang 

mungkin dapat membangun. Adapun saran – saran tersebut : 

1.   Dalam penelitian ini belum bisa melakukan penelitian untuk mengurangi nilai 

Total Harmonic Distortion (THD) karena penelitian ini hanya pada analisa 

pengaruh THD terhadap losses dan derating pada transformator. Oleh karena itu 

pengembangan kedepan untuk bisa ditambah dengan penelitian pengurangan 

nilai THD. 

2.   Dalam mensimulasikan sistem kelistrikan hanya pada lokal yang digunakan 

mahasiswa teknik dan belum terpasang filter harmonisa, sehingga untuk 

pengembangan selanjutnya simulasi sistem kelistrikan bisa menyeluruh untuk 

zona utara Universitas Muhammadiyah Yogyakarta serta dilakukan penambahan 

filter harmonisa sehingga bisa mengurangi nilai THDnya. 


