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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi Listrik pada kehidupan modern memiliki fungsi dan manfaat yang 

sangat vital,misalnya untuk penerangan dan alat-alat yang lain memerlukan energi 

listrik. Untuk menggerakakan alat tersebut diperlukan instalasi kelistrikan yang 

baik dan sesuai dengan standar yang telah ditentukan.  Dalam pemasangan 

instalasi kelistrikan perlu mengetahui tentang syarat-syarat sistem pemasangan 

instalasi listrik dan prinsip dasar pemasangan instalasi listrik yang aman, handal, 

ekonomis, serta  indah dengan tidak menyalahi aturan yang berlaku. 

Instalasi listrik merupakan saluran listrik  maupun  peralatan yang 

terpasang baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. 

Banyak hal yang perlu di perhitungkan dalam perencanaan instalasi listrik yaitu : 

menentukan jumlah titik lampu, jumlah maupun tempat pemasangan sakelar dan 

stop kontak sesuai dengan kebutuhan, kapasitas dan jumlah AC yang digunakan, 

besarnya beban total, jumlah dan tempat pemasangan panel pembagi, menentukan 

group, besarnya pengaman instalasi listrik yang akan dipasang pada masing-

masing group, serta menentukan sistem pentanahan dan penangkal petir. Untuk 

standarisasi dari perlengkapan listrik yang terpasang  pada konsumen 

dipergunakan sebuah pedoman yaitu persyaratan umum instalasi listrik (PUIL) 

2000  dan peraturan lain yang terkait dalam dokumen seperti UU NO 18 tahun 

1999 tentang jasa konstruksi, peraturan pemerintah NO 51 tahun 1995 tentang 

Usaha Penunjang Tenaga Listrik dan peraturan lainnya. 

Pada Restoran Sushi Tei Bechwalk Kuta Bali terdapat pemasangan 

peralatan – peralatan elektronik dengan beban listrik non linier yang mendukung 

semua aktivitas pekerjaan para pegawainya. Peralatan yang di operasikan dalam 

restoran ini meliputi: water heater, lampu LED beserta rangkaian Dimmernya, 

ciller, freezer, water filter, rice washer, cooler, Ice cube machine. Peralatan 

elektronik tersebut dapat menyebabkan timbulnya distorsi harmonisa pada sistem 

kelistrikan yang dioperasikan. Harmonisa merupakan  fenomena yang timbul 
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akibat pengoperasian beban listrik non linier, yang merupakan sumber 

terbentuknya gelombang frekuensi tinggi (kelipatan dari  frekuensi fundamental, 

misal: 100Hz, 150Hz, 200Hz, 300Hz, dan seterusnya) (Tanoto, 2005) .Hal ini 

dapat mengganggu sistem kelistrikan pada frekuensi fundamentalnya yaitu 50/60 

Hz, sehingga bentuk gelombang tegangan maupun arus yang seharusnya 

sinusoidal murni akan menjadi cacat akibat distorsi harmonisa yang terjadi. 

Pengaruh adanya harmonisa sangat dominan karena bersifat permanen, pengaruh 

dari harmonisa ini menyebar ke sistem energi, perangkat energi, bahkan 

berpengaruh sampai kesumber energi, seperti timbulnya rugi-rugi pada konduktor/ 

kabel dan kawat transmisi, generator sinkron, peralatan sistem proteksi, motor 

listrik dan transformator (Setiawan, 2007). Besarnya harmonisa yang terjadi pada 

suatu sistem distribusi tenaga listrik disebut dengan Total Harmonic Distortion 

(THD). Total Harmonic Distortion (THD) merupakan presentase dari total 

frekuensi harmonisa terhadap frekuensi fundamentalnya. Dalam penggunaan alat 

dengan beban non linier dapat diperhitungkan pengaruh terhadap rugi-rugi daya 

dan seberapa besar menghasilkan arus Harmonisa. Adanya harmonisa akan 

berpegaruh pada : meningkatnya resonansi sistem penyaluran ketenagalistrikan, 

mengurangi efisiensi sistem penyaluran ketenagalistrikan, mengurangi umur 

isolasi dari peralatan penyaluran ketenagalistrikan, serta interferensi pada sistem 

proteksi dan peralatan konsumen (Awan setiawan,2009).   

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka di dalam usulan tugas akhir ini 

dilakukan perencanaan sistem instalasi listrik di Restoran Sushi Tei Bechwalk 

Kuta Bali dengan memperhitungkan pengaruh beban- beban non linier. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan dibahas adalah :  

1. Bagaimana perencanaan instalasi listrik di Restoran Sushi Tei Bechwalk Kuta 

Bali yang memenuhi standar PUIL 2000 ? 

2. Bagaimana menghitung rugi-rugi daya akibat harmonisa, beban-beban non 

linier. 
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1.3 Tujuan penelitian 

Adapun tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah untuk 

mengetahui perencanaan sistem instalasi listrik yang baik sehingga dapat 

memberikan keandalan sistem pada pemilik, pekerja maupun pengunjung 

Restoran Sushi Tei Bechwalk Kuta Bali sesuai dengan standar PUIL 2000, 

mengetahui seberapa besar rugi-rugi daya yang dihasilkan akibat harmonisa dan 

untuk mengetahui pengaruh dari pengoperasian alat- alat dengan beban non linier 

yang dipergunakan terhadap perencanaan instalasi listrik di Restoran Sushi Tei 

Bechwalk Kuta Bali .  

 

1.4 Manfaat penelitian  

Dengan penelitian ini dapat diketahui mengenai sistem instalasi di 

Restoran Sushi Tei Bechwalk Kuta Bali yang sesuai dengan PUIL 2000 sebagai 

acuan dalam perencanan  instalasi listrik, mengetahui seberapa besar rugi-rugi 

daya yang dihasilkan akibat harmonisa dan untuk mengetahui pengaruh dari 

pengoperasian alat- alat dengan beban non linier yang dipergunakan terhadap 

perencanaan instalasi listrik di Restoran Sushi Tei Bechwalk Kuta Bali 

 

1.5 Batasan masalah  

 Mengingat luasnya ruang lingkup permasalahan dalam pembahasan 

usulan tugas akhir ini, maka akan dibatasi permasalahan yang akan di bahas 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan sistem instalasi listrik yang meliputi sistem instalasi 

penerangan. sakelar dan stopkontak, AC, pengaman, panel distribusi, 

sistem pentanahan dan penangkal petir.  

2. Hanya menghitung rugi-rugi daya yang diakibat oleh harmonisa beban. 


