
BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Kajian Pustaka 

 Berdasarkan data-data yang berhasil dikumpulkan sejauh yang diketahui, 

penelitian tetang rugi energi pada jaringan tegangan rendah (JTR) dengan 

penggatian jenis connector press belum pernah diteliti sebelumnya, tetapi ada 

beberapa penelitian yang berhubungan tentang penurunan rugi energi. Seperti 

penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Hardiyanto (2008), dengan judul “ 

Evaluasi Instalasi Jaringan Tegangan Rendah Untuk Menekan Rugi-Rugi Daya 

Dan Tegangan Jatuh”. Dalam penelitiannya, Hardiyanto menitikberatkan pada 

perbaikan jaringan tegangan rendah dengan mengganti ukuran penghantar ke 

ukuran yang lebih besar, agar didapat resistansi yang lebih rendah. Memperbaiki 

faktor daya bus dengan cara relokasi kapasitor bank dan penambahan kapasitor 

bank. Penyajian hasil analisis dilakukan penulis dengan menggunakan perangkat 

lunak ETAP 4.0.0.C. Penelitian ini menyimpulkan bahwa setelah dilakukan 

perbaikan pada kondisi beban 100% tingkat rugi-rugi daya mengalami penurunan 

bila dibandingkan dengan kondisi awal jaringan. Perbaikan melalui relokasi 

kapasitor bank membawa hasil yaitu turunnya rugi – rugi daya dari nilai 35,3 kW 

menjadi 34,9 kW diakibatkan perbaikan faktor daya sehingga arus yang menuju 

beban berkurang.  Selain itu juga terjadinya peningkatan faktor daya menjadi 0,95 

karena penambahan kapasitor bank 50 kVAR pada panel chiller dan 65 kVAR 

pada panel MDB2 dan nilai rugi – rugi daya secara keseluruhan berkurang 

menjadi 33 kW. 

 Selain itu terdapat pula penelitian yang dilakukan oleh Prihambada (2012),  

yang berjudul “ Studi Susut Energi Pada Jaringan Tegangan Rendah Wilayah 

PLN APJ Cempaka Putih Dengan Variasi Beban Pelanggan Industri ”. Penelitian 

oleh Prihambada menganalisis rugi – rugi daya teknis yang dialami PLN akibat 

perilaku pemakaian listrik oleh pelanggan industri. Pelanggan yang 

diperhitungkan adalah golongan I1 (450 VA s.d. 2200 VA), I1 (2200 VA s.d. 14 

kVA), dan I2 dengan kurva beban masing-masing pelanggan dengan asumsi 



sistem memiliki beban seimbang pada setiap jam. Penelitian ini menyimpulkan 

bahwa semua tarif industrial akan memiliki susut terbesar pada waktu beban 

puncak, yaitu pukul 11.00 dan 14.00. Komposisi pembebanan pada jaringan 

tegangan rendah dengan satu jenis pelanggan saja memiliki susut energi paling 

besar dengan nilai susut 8928,54 kWh untuk jenis pelanggan I2. Sedangkan untuk 

susut energi paling kecil adalah komposisi hanya pelanggan I1 (450 VA s.d. 2200 

VA) dengan nilai susut 3327,06 kWh. Komposisi pembebanan pada jaringan yang 

paling efisien adalah dengan menggunakan tiga jenis pelanggan dalam satu 

jaringan tegangan rendah, dengan kombinasi pelanggan I1 (450 VA s.d. 2200 VA) 

50 %, I1 (3500 VA s.d. 14 kVA) 25%, dan I2 (diatas 14 kVA s.d. 200 kVA) 25% 

dengan nilai susut energi 4965,87 kWh dan nilai efisiensi rata-rata 98,6%. Dari 

penelitian ini solusi yang bisa ditawarkan adalah dengan melakukan monitoring 

penggunaan mesin-mesin listrik pada setiap jenis industri untuk pengaturan waktu 

penggunaannya, sehingga dapat mengurangi beban puncak di satu waktu. 

 Penelitian ketiga tentang susut energi dilakukan oleh Ramadhianto (2008) 

dengan judul “ Studi Susut Energi Pada Sistem Distribusi Tenaga Listrik Melalui 

Analisis Pengukuran Dan Perhitungan”. Penelitian ini lebih memfokuskan pada 

penggunaan energi selama satu bulan. Jadi selama rentang waktu tersebut 

dilakukan pengukuran untuk medapatkan nilai jumlah energi yang terukur dan 

energi yang disalurkan, nilai dari energi yang terukur dibandingkan dengan energi 

yang dikirim. Sehingga penelitian oleh Ramadhianto di dapatkan kesimpulan 

sebagai berikut besarnya susut Jaringan Tegangan Menengah pada penyulang 

berdasarkan hasil pengukuran adalah sebesar 11,91% sampai 20,778%. Hasil 

susut energi pada JTM adalah antara 4,146% sampai dengan 6,174%. Hasil susut 

energi berdasarkan pengukuran pada Jaringan Tegangan Rendah dari outgoing 

jurusan 8 menuju ruang kWh meter adalah sebesar 2,742% sampai 31,4%. Hasil 

susut energi pada rak TR berdasarkan pengukuran pada GD B.233 adalah sebesar 

0,044%. Besarnya resistansi pada rak TR berdasarkan perhitungan adalah sebesar 

0,071 ohm dan hasil susut energi berdasarkan pengukuran pada transformator 

distribusi adalah antara 1.19% sampai dengan 5,08%. 

 



2.2. Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

Awalnya tenaga listrik dihasilkan di pusat – pusat pembangkit listrik 

seperti Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA),  Pembangkit Listrik Tenaga Uap 

(PLTU), Pembangkit  Listrik Tenaga Gas (PLTG), Pembangkit Listrik Tenaga 

Gas dan Uap (PLTGU), Penmbangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) Pembangkit 

Listrik Tenaga Bayu (PLTB), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) 

dan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Pada umumnya pusat pembangkit 

tenaga listrik berada jauh dari pengguna tenaga listrik, untuk mentransmisikan 

tenaga listrik dari pembangkit ini, maka diperlukan penggunaan tegangan tinggi 

(TT) 150 kV, atau tegangan ekstra tinggi (TET) 500 kV. Tegangan yang lebih 

tinggi ini diperoleh dengan transformator penaik tegangan (step up transformator). 

Pemakaian tegangan tinggi ini diperlukan untuk berbagai alasan efisiensi, antara 

lain penggunaan penampang penghantar menjadi efisien, karena arus yang 

mengalir akan menjadi lebih kecil.  

Setelah saluran transmisi mendekati pusat pemakaian tenaga listrik, yang 

dapat merupakan suatu daerah industri atau suatu kota, tegangan melalui gardu 

induk (GI) diturunkan menjadi tegangan menengah (TM) 20kV. Setiap GI 

sesungguhnya merupakan pusat beban untuk suatu daerah pelanggan tertentu, 

bebannya berubah-rubah sepanjang waktu sehingga daya yang dibangkitkan 

dalam pusat-pusat listrik harus selalu berubah. Perubahan daya yang dilakukan di 

pusat pembangkit ini bertujuan untuk mempertahankan tenaga listrik tetap pada 

frekuensi 50 Hz. Proses perubahan ini dikoordinasikan dengan Penyaluran Pusat 

Pengaturan Beban (P3B). 

Tegangan menengah dari GI ini melalui saluran distribusi primer, untuk 

disalurkan ke gardu - gardu distribusi (GD) atau pemakai tegangan menengah 

(TM). Dari saluran distribusi primer, tegangan menengah (TM) diturunkan 

menjadi tegangan rendah (TR) 220/380 V melalui gardu distribusi (GD). 

Tegangan rendah dari gardu distribusi disalurkan melalui saluran tegangan rendah 

ke konsumen tegangan rendah. 



 

Gambar 2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik  

(Sumber: Suswanto, 2009) 

 

2.3. Jaringan Tegangan Menengah 

Jaringan Tegangan Menengah adalah jaringan tenaga listrik yang 

berfungsi untuk menghubungkan gardu induk sebagai suplay tenaga listrik dengan 

gardu – gardu distribusi. Sistem tegangan menengah yang digunakan di PT. PLN 

(Persero) Distribusi Bali adalah sistem 20 kV. Jaringan ini mempunyai struktur 

atau pola sedemikian rupa, sehingga dalam pengoperasiannya mudah dan handal. 

 

2.3.1.  Sistem / Pola Radial 

Pola ini merupakan pola yang paling sederhana dan umumnya banyak 

digunakan di daerah pedesaan / sistem yang kecil. Umunya menggunakan Saluran 

Udara Tegangan Menengah (SUTM), Sistem Radial tidak terlalu rumit atau 



bentuknya sederhana, biaya investasinya murah tetapi memiliki tingkat keandalan 

yang rendah. 
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Gambar 2.2 Sistem / Pola Radial 

 (Sumber: Suswanto, 2009) 

 

2.3.2.  Sistem Ring / pola loop 

Susunan rangkaian penyulang membentuk ring, yang memungkinkan titik 

beban dilayani dari dua arah penyulang, sehingga kontinyuitas pelayanan lebih 

terjamin. Serta kualitas dayanya menjadi lebih baik, karena rugi tegangan dan rugi 

daya pada saluran menjadi lebih kecil. Jaringan distribusi ring atau loop ada dua 

macam yaitu : 

1. Bentuk Open Loop. 

Bila dilengkapi dengan normally-open switch, dalam keadaan normal 

rangkaian selalu terbuka. 

2. Bentuk cloose Loop 

Bila dilengkapi dengan normally-close switch, yang dalam keaadan nrmal 

rangkaian selalu tertutup.  
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Gambar 2.3. Sistem Ring / Pola Loop  

(Sumber: Suswanto, 2009) 

 

2.3.3.  Sistem / Pola Spindel 

Salah satu bentuk modifikasi yang populer adalah bentuk spindle, yang 

biasanya terdiri atas maksimum 6 penyulang dalam keadaan dibebani, dan satu 

penyulang dalam keadaan kerja tanpa beban. Perhatikan gambar 2.4. Saluran 4 

penyulang yang beroperasi dalam keadaan berbeban dinamakan "working feeder" 

atau saluran kerja, dan satu saluran yang dioperasikan tanpa beban dinamakan 

"express feeder". 

Sistem ini memiliki kehandalan yang relatif tinggi karena disediakan satu 

expres feeder atau penyulang tanpa beban dari gardu induk sampai gardu hubung. 

Fungsi express feeder adalah sebagai cadangan pada saat terjadi gangguan pada 

salah satu working feeder, selain itu juga berfungsi untuk memperkecil terjadinya 

drop tegangan pada sistem distribusi bersangkutan pada keadaan operasi normal. 
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Gambar 2.4. Sistem / Pola Spindel 

 (Sumber: Suswanto, 2009) 

 

2.4. Transformator Distribusi 

Transformator Distribusi berada di dalam gardu - gardu distribusi yang 

umum adalah trafo step down. Berfungsi untuk mengubah tegangan menengah (20 

kV) menjadi tegangan rendah (220/380 volt). Ditinjau dari jumlah fasanya trafo 

distribusi ada dua macam yaitu trafo satu fasa dan trafo tiga fasa. Gambar 2.5 

memperlihatkan trafo distribusi tiga fasa kelas 20 kV. 

 

Gambar 2.5. Trafo Distribusi kelas 20 kV  

(Sumber: Suswanto, 2009) 

 



2.5. Jaringan Tegangan Rendah 

 Tegangan rendah adalah tegangan mulai di bawah 1 kV yang digunakan 

untuk penyalurran daya dari gardu distribusi menuju pelanggan tegangan rendah. 

Penyaluran dilakukan dengan menggunakan sistem tiga fasa empat kawat yang 

dilengkapi dengan netral. Di Indonesia menggunakan tegangan rendah 380/220 V. 

Dengan 380 V merupakan besar tegangan antar fasa dan tegangan 220 V 

merupakan tegangan fasa netral. 

Berdasarkan penempatan jaringan, jaringan tegangan rendah dibedakan 

menjadi dua yaitu : 

2.5.1. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) 

Saluran ini merupakan penghantar yang ditempatkan di atas tiang (di 

udara). Ada dua jenis penghantar yang digunakan, yaitu penghantar tak berisolasi 

(kawat) dan penghantar berisolasi (kabel).  

Penghantar tak berisolasi mempunyai berbagai kelemahan, seperti rawan 

pencurian dan rawan terjadi gangguan phase-phase maupun phase-netral. Tetapi 

memiliki keunggulan harga yang relatif murah dan mudah dalam hal penanganan 

gangguan. Pada umumnya PT PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Selatan, 

menggunakan SUTR dengan isolasi (kabel pilin), dengan inti alumunium. Standar 

ukuran kabel yang digunakan adalah 3 x 70 + 50 mm
2
. 

2.5.2.  Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) 

Saluran ini menempatkan kabel di bawah tanah, tujuan utama penempatan 

di bawah tanah pada umumnya karena alasan estetika, sehingga penggunaan  

Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) umumnya adalah kompleks perumahan 

dan daerah perindustrian.  

Keuntungan penggunaan kabel ini adalah estetika yang lebih indah, tidak 

terganggu oleh pengaruh-pengaruh cuaca. Kelemahan kabel ini adalah jika terjadi 

gangguan sulit menemukan lokasinya.  

 

2.6. Rak Tegangan Rendah (TR) 

Merupakan Perangkat Hubung Bagi (PHB) tegangan rendah gardu 

distribusi. Rak TR terpasang pada gardu distribusi pada sisi tegangan rendah atau 



sisi hulu dari instalasi tenaga listrik. Fungsinya adalah sebagai alat penghubung 

sekaligus sebagai pembagi tenaga listrik ke instalasi pengguna tenaga listrik 

(konsumen). Kapasitas Rak TR yang digunakan harus disesuaikan dengan 

besarnya trafo distribusi yang digunakan. Rak TR terdiri dari beberapa jurusan 

yang akan dibagi-bagi ke pelanggan.  

 

 

 

Gambar 2.6. Rak Tegangan Rendah  

 (Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Selatan, 2015 ) 

 

2.7.  Beberapa Komponen Tegangan Rendah  

Komponen Tegangan Rendah adalah peralatan yang digunakan pada 

Jaringan Tegangan Rendah (JTR), sehingga JTR dapat berfungsi sebagai penyalur 

energi listrik ke pelanggan. Komponen pada JTR antara lain : 

2.7.1.  Kabel Schoen 

Kabel Schoen digunakan untuk menghubungkan rel pada panel hubung bagi 

dengan penghantar kabel tegangan rendah. Kabel Schoen dipres pada kabel dan 

dibaut di rel panel hubung bagi. 



2.7.2   Tap Connector 

Tap Konektor adalah peralatan yang digunakan untuk menghubungkan 

penghantar dengan penghantar. Misalnya sambungan SUTR dari jaringan utama 

ke jaringan percabangan atau sambungan SUTR ke Sambungan Rumah (SR). 

Jenis konektor yang umum digunakan ada dua jenis: 

1. Tap Konektor Kedap Air (piercing connector) 

Konektor ini dapat dipasang dalam kondisi jaringan bertegangan dan tanpa 

mengupas isolasinya. Konduktansi terjadi karena pada konektor ini terdapat gigi 

penerus arus. Sehingga gigi penerus arus ini harus tajam dan tegak untuk dapat 

menembus bagian isolasi kabel, serta harus diberi gemuk untuk melindungi 

bagian kontak dari korosi. 

 

 

 

Gambar 2.7 Tap Konektor Kedap Air 

(Sumber: PT. Karya Adikita Galvanize, 2005)  



 

Gambar 2.8 Tap Konektor Kedap Air 

(Sumber: PT. Karya Adikita Galvanize, 2005)  

 

2. Konektor Pres ( Compression Connector ) 

Pemasangan  konektor jenis ini, biasanya harus tanpa tegangan, karena 

diperlukan pengupasan  isolasi kabel untuk membentuk konduktifitas. Konektor 

type pres ini terbuat dari bahan Aluminium yang bermutu tinggi, sehingga 

konduktifitas yang dihasilkan konektor jenis ini lebih baik, karena luas permukaan 

kontak lebih besar.  

 

 

 

 

Gambar 2.9 Compression Connector Aluminium  

(Sumber: PT. Karya Adikita Galvanize, 2005)  



Jenis jenis Compression Connector antara lain : 

a. Compression Connector AL Type CPTO 10-16/10-16 

Jenis ini terbuat dari bahan aluminium 99,8% dipergunakan untuk sanbungan 

seri dari rumah ke rumah ( cutting ) dengan ukuran kedua buah lubang untuk 

kabel TIC 10 mm
2
 sampai dengan 16 mm

2
. 

b. Compression Connector AL Type CPTO 16-35/10-16 

Jenis ini terbuat dari bahan aluminium 99,8% dipergunakan pada sanbungan 

pada sambungan tegangan rendah (JTR) untuk lubang satu dengan ukuran  

TIC 25-35 mm
2
 untuk belalai /kumis, lubang dua untuk TIC 10-16 mm

2
 

dipergunakan untuk sambungan dari belalai ke Saluran Rumah (SR). 

c. Compression Connector AL Type CPTO 16-35/16-35 

Jenis ini terbuat dari bahan aluminium 99,8% dipergunakan pada sanbungan 

pada sambungan tegangan rendah (JTR) untuk lubang satu dengan ukuran  

TIC 25-35 mm
2
, lubang dua untuk TIC 25-35 mm

2
 dipergunakan untuk 

sambungan dari JTR ke belalai. 

d. Compression Connector AL Type CPTO 50-70/10-16 

Jenis ini terbuat dari bahan aluminium 99,8% dipergunakan pada sanbungan 

pada sambungan tegangan rendah (JTR) untuk lubang satu dengan ukuran  

TIC 50-70 m
2
 untuk belalai /kumis, lubang dua untuk TIC 10-16 mm

2
 

dipergunakan untuk sambungan dari belalai ke Saluran Rumah (SR). 

e. Compression Connector AL Type CPTO 50-70/16-35 

Jenis ini terbuat dari bahan aluminium 99,8% dipergunakan pada sanbungan 

pada sambungan tegangan rendah (JTR) untuk lubang satu dengan ukuran  

TIC 50-70 mm
2
, lubang dua untuk TIC 25-35 mm

2
 dipergunakan untuk 

sambungan dari JTR ke belalai. 

f. Compression Connector AL Type CPTO 50-70/50-70 

Jenis ini terbuat dari bahan aluminium 99,8% dipergunakan pada sanbungan 

pada sambungan tegangan rendah (JTR) pada percabangan untuk lubang satu 

dengan ukuran  TIC 50-70 mm
2
, lubang dua untuk TIC 50-70 mm

2
. 

g. Compression Joint Connector AL-CU Type CJCAC 16-6 

Type CJCAC 16-6 ini adalah sambungan konduktor yang terbuat dari bahan 



almunium  dengan  kemurnian  99,8%, disambung dengan  tembaga system 

pergesekan  tanpa bahan  pembantu  sehingga terjadi  sambungan  yang 

sempurna (bersenyawa),  kegunaannya untuk menyambung antara dua sisi 

konduktor almunium dan konduktor tembaga. 

h. Compression  Non tension  Joint Copper Type CCC 10-10 

Type CCC 10-10  ini adalah  sambungan  kabel  CU  dengan ukuran maksimal  

6 -10 mm
2
 , yang terbuat  dari  bahan  tembaga, kegunaanya untuk 

menghubungkan antara dua sisi konduktor tembaga untuk digabungkan. 

 

 

Gambar 2.10 Konstruksi Kumis Kabel 

(Sumber:  PT. Karya Adikita Galvanize, 2005) 



2.8. Keuntungan dan Kerugian Memakai Tap Konektor 

1. Keuntungan 

a. Apabila ada gangguan kerusakan mudah untuk mengganti tanpa harus 

memutus kabel saluran rumah. 

b. Pekerjaan mudah dikerjakan tanpa banyak alat bantu yang diperlukan 

cukup dengan tang, obeng dan kunci pas (kunci 10/14) 

c. Harga bervariasi  tergantung kualitas tap  konektor dan  banyak di pasaran 

atau di toko-toko listrik 

2. Kerugian 

a. Apabila alat pelindung yang  berupa gemuk  habis atau kotor  akan 

menyebabkan korosi pada gigi penerus arus sehingga akan menghambat 

aliran listrik 

b. Gigi  konektor mudah  tumpul  sehingga tidak  begitu  kuat  menempel 

pada kabel saluran. Lama kelamaan  gigi penjepit  akan  longgar  karena 

angin  (kabel bergoyang) sehingga mengganggu  aliran  listrik  dan 

menjadi tidak stabil  (mati - nyala). 

 

 2.9. Keuntungan dan Kerugian Memakai Connector Type Press 

1. Keuntungan 

a. Aliran  listrik  stabil tidak  mudah  terganggu  karena konektor jenis ini  

mencakup kabel kuat sekali karena dipress. 

b. Sambungan  titik  sambung kuat sekali  tidak  mudah  longgar hampir 

tidak mungkin lepas dan tidak akan menghambat aliran listrik. 

2. Kerugian 

a. Tidak mudah dicari di pasaran. 

b. Apabila ada gangguan agak susah diperbaiki, Konektor Press harus diganti 

dan harus memotong bagian kabel yang telah dipress. 

c. Cara pemasangan  banyak  menggunakan  alat  bantu  dan  memakan 

waktu yang lama kurang lebih 10 menit. 

 

 



2.10.   Rugi Energi  Pada Jaringan Distribusi 

Secara umum sistem distribusi dimulai dari penyulang 20 kV yang keluar 

dari gardu induk sampai dengan meter pelanggan (APP) yang meliputi : 

1. Jaringan Tegangan Menengah 20 kV 

2. Gardu Distribusi 

3. Jaringan Tegangan Rendah 220/380 V 

4. Saluran masuk pelayanan (SMP) 

5. Dan Alat Pembatas dan Pengukur (APP) 
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 Gambar 2.11 Skema Losses pada jaringan distribusi  

(Sumber: Suswanto, 2009) 

 

2.10.1 Rugi Energi Pada Jaringan Tegangan Rendah 

 Merupakan susut energi yang terjadi pada jaringan distribusi primer, 

dengan kata lain merupakan susut yang terjadi pada tegangan nominal 380/220 

volt. Dalam Jaringan Tegangan Rendah titik beban berupa sambungan rumah 

yang biasanya tersambung pada tiang – tiang. Jadi tiang bisa dianggap sebagai 

titik beban.  

 2.10.2. Rugi Pada Sambungan Tidak Sempurna  

Rugi energi ini terjadi karena pada sepanjang JTR terdapat beberapa 

sambungan, antara lain: 

1. Sambungan antara kabel opstyg dan kabel TIC-Al 

2. Sambungan saluran JTR, antar kabel TIC-Al 

3. Percabangan saluran JTR 



4. Percabangan Untuk Sambungan Pelayanan 

 

Gambar 2.12 Sambungan Kabel 

(Sumber: PT. PLN (Persero) Distribusi Bali Area Bali Selatan, 2015 ) 

 

Besarnya resistansi pada konektor dapat dihitung dengan persamaan dibawah ini 

             𝑅 =
𝑉1 −𝑉2  

𝐼
 ( Hukum Ohm)   (2.1) 

Dimana : 

 R = tahanan pada konnektor (ohm) 

 V1 = tegangan sebelum titik sambung ( volt ) 

 V2  = tegangan sesudah titik sambung ( volt ) 

 I = arus yang mengalir ( ampere ) 

Besarnya rugi-rugi daya pada sambungan dirumuskan: 

Plosses =   𝐼 2. 𝑅            (2.2) 

Dengan : 

Plosses  = Rugi daya yang timbul pada konektor ( watt) 

I  = Arus yang mengalir melalui konektor ( ampere ) 

R  = Tahanan konektor ( ohm ) 

Arus dengan besar 4 ampere membuat daya yang hilang 16 kali lebih besar 

dibandingkan arus sebasar 1 ampere pada konduktor dengan hambatan yang sama. 

Sementara total energi yang hilang akibat terjadinya susut daya ini dapat 

diperhitungkan berdasarkan persamaan : 

Wlosses = Plosses x t           (2.3) 

Dimana : 

Wlosses  = energi yang hilang ( Wh ) 

Plosses  = daya yang hilang ( watt ) 

t  = waktu (hour) 

V1 V2 V1 

V2 



2.11 Karakteristik Beban Harian 

Perkiraan beban ialah penentuan atau perhitungan tegangan , arus , daya 

dan faktor daya atau daya reaktif yang terdapat pada berbagai titik dalam suatu 

jaringan listrik pada pengoperasian normal, baik yang sedang berjalan maupun 

akan terjadi di masa yang akan datang. 

  Tenaga listrik yang didistribusikan ke pelanggan (konsumen) digunakan 

sebagai sumber daya untuk bermacam-macam peralatan yang membutuhkan 

tenaga listrik sebagai sumber energinya. Peralatan tersebut umumnya bisa berupa 

lampu (penerangan), beban daya (untuk motor listrik), pemanas, dan sumber daya 

peralatan elektronik. Sedangkan tipe-tipe beban menurut konsumen pemakainya 

pada umumnya dapat dikelompokkan dalam kategori berikut: 

a. Rumah Tangga (domestik/residen), terdiri dari beban-beban penerangan, 

kipas angin, alat-alat rumah tangga misalnya pemanas, lemari es, kompor 

listrik, dan lainlain. 

b. Bisnis, terdiri atas beban penerangan dan alat listrik lainnya yang dipakai 

pada bangunan komersil atau perdagangan seperti toko, restoran, dan lain-

lain. Umum/publik, terdiri dari pemakai selain ketiga golongan di atas 

misalnya gedung pemerintah, penerangan jalan umum, dan pemakai 

kepentingan sosial. 

c. Industri, terdiri dari industri kecil/rumah tangga hingga industri besar. 

Umumnya bebannya berupa beban untuk motor listrik. 

Karakteristik perubahan besarnya daya yang diterima oleh beban sistem 

tenaga setiap saat dalam suatu interval tertentu dikenal sebagai kurva beban 

harian. Penggambaran kurva ini dilakukan dengan mencatat besarnya beban setiap 

jam melalui peralatan Mega Wattmeter. 

Besarnya  pemakaian energi listrik tidak dapat ditentukan dengan rumus 

eksak akan tetapi ditentukan oleh para pemakai (konsumen) itu sendiri yag secara 

bebas dapat menentukan pemakainnya. Periode pemakain energi listrik tiap jam 

akan berbeda – beda sesuai dengan kebutuhan konsumen, berikut beberapa tipe 

pemakaian energi listrik sesuai dengan kebutuhannya : 



1. Beban puncak selalu terjadi di sekitar jam 19.00 – 22.00, Ini berarti bahwa 

pemakaian tenaga listrik untuk keperluan penerangan masih lebih banyak 

dibandingkan pemakaian tenaga listrik untuk keperluan industri. 

2. Pada pagi hari sekitar jam 05.00 selalu ada kenaikkan beban sebentar yang 

kemudian diikuti dengan penurunan beban pada sekitar jam 06.00 pagi. 

Hal ini disebabkan karena sekitar jam 05.00 pagi para pemakai tenaga 

listrik telah bangun, menyalakan lampu untuk sembahyang dan melakukan 

persiapan-persiapan untuk bekerja. Setelah matahari terbit, kira-kira jam 

06.00, lampu-lampu dimatikan dan beban turun. 

3. Beban terendah terjadi untuk setiap hari antara jam 06.00 dan jam 07.30 

karena pada saat ini lampu-lampu sudah dimatikan tetapi belum ada 

kegiatan yang menambah pemakaian tenaga listrik dalam masyarakat. 

4. Beban hari Sabtu untuk setiap jam yang sama adalah lebih rendah daripada 

untuk hari kerja lainnya. Hal ini disebabkan karena adanya perusahaan-

perusahaan yang tidak bekerja pada hari Sabtu.  

5. Beban hari Minggu untuk setiap jam yang sama adalah lebih rendah 

daripada beban hari kerja (termasuk hari Sabtu), hal ini disebabkan karena 

sebagian besar perusahaan tidak bekerja pada hari Minggu.  

6. Beban hari Libur khusus seperti hari raya Idul fitri dan Tahun Baru  untuk 

jam yang sama adalah lebih rendah daripada beban hari Minggu. Hal ini 

disebabkan karena tidak adanya siaran televisi di siang hari libur dan juga 

oleh karena pada kedua hari libur tersebut diatas kegiatan pemakaian 

tenaga listrik oleh para pemakai adalah paling rendah. Bahkan khusus 

untuk Propinsi Bali selama hari raya Nyepi pemakaian energi listrik 

sangatlah kecil.  

Sehingga dengan mengetahui periode pemakain beban atau energi listrik oleh 

pemakai (konsumen) akan memudahkan dalam menentukan perkiraan beban di 

masa yang akan datang. Begitu juga dalam hal perhitungan rugi energi listrik 

dengan mengetahui jam – jam pemakaian energi listrik akan memudahkan kita 

mengetahui rugi saat beban puncak dan di luar beban puncak. 



 


