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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Energi listrik merupakan kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari baik 

dalam dunia industri maupun dalam rumah tangga. Hal ini disebabkan karena 

tenaga listrik mudah untuk dikonversikan ke dalam bentuk tenaga yang lain. 

Adanya tenaga listrik yang stabil dan kontinyu merupakan hal yang harus 

dipenuhi oleh pihak PLN selaku penyedia energi listrik dalam memenuhi 

kebutuhan tenaga listrik para konsumen. 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan salah satu pelanggan yang 

tersambung pada saluran tiga fasa. Kestabilan tenaga listrik  merupakan  salah 

satu unsur penting dalam penggunaan energi listrik terutama di gedung elektro 

yang banyak menggunakan beban-beban laboratorium sebagai peralatan 

praktikum pembelajaran. Pada perencanaan awal pembagian beban tiap fasa 

dibagi secara merata, tetapi karena waktu penyalaan beban-beban tersebut tidak 

secara bersamaan dan penambahan beban-beban baru yang tidak sesuai dengan 

perencanaan, maka menimbulkan ketidakseimbangan beban yang  berdampak 

pada penyediaan tenaga listrik. Ketidakseimbangan beban antara tiap-tiap fasa 

(fasa R, fasa S, dan fasa T) dapat menimbulkan losses (rugi-rugi daya) arus di 

penghantar netral pada sistem tenaga listrik. Dalam penyaluran energi listrik ada 

beberapa masalah yang dihadapi antara lain jatuh tegangan, faktor daya yang 

rendah dan rugi-rugi daya. Beban pada jaringan distribusi bisa berupa beban 

kapasitif dan induktif. Apabila beban induktif semakin tinggi maka akan berakibat 

memperbesar rugi-rugi daya, menurunkan faktor daya dan menurunkan kapasitas 

penyaluran daya. Untuk mengurangi beban induktif diperlukan sumber daya 

kapasitif. Sumber daya kapasitif tersebut dapat berupa kapasitor bank. 

Keuntungan yang diperoleh dari pemasangan kapasitor bank adalah dapat 

menstabilkan tegangan dan faktor daya.  
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Berdasarkan pernyataan tersebut, maka penulis akan melakukan penelitian 

tentang simulasi alat dengan “Sistem Pengoperasian Kapasitor Bank Dan 

Monitoring Menggunakan Internet Of Things (IOT) Di gedung Elektro”. 

Dalam penelitian ini Internet of Things, atau dikenal juga dengan singkatan 

(IoT), merupakan sebuah konsep yang bertujuan untuk memperluas manfaat dari 

konektivitas internet yang tersambung secara terus-menerus. Adapun kemampuan 

seperti berbagi data, remote control, dan sebagainya, termasuk juga pada benda di 

dunia nyata.  Pada penelitian ini Internet of Things (IoT) digunakan pada saat alat 

sudah di jalankan dan kita bisa mengontrol tegangan melalui aplikasi Internet of 

Things (IoT) yang bisa di lihat melalui hp. 

Pemasangan kapasitor sangat penting untuk perbaikan reaktif dari sebuah 

sistem daya. Kapasitor-kapasitor dalam sistem disusun dalam bentuk rangkaian 

penyimpan dan dapat dihubungkan dalam sembarang bentuk, bintang ditanahkan, 

bintang yang tidak ditanahkan, delta dan sebagainya. Rangkaian penyimpan yang 

dihubungkan secara delta dipakai dengan hanya satu bagian seri tiap fasa dan 

dipakai sampai 6,6 Kv, untuk tegangan lebih dipakai sambungan bintang. Untuk 

rangkaian penyimpan sambungan bintang pada umumnya netral kapasitor hanya 

ditanahkan bila sistem atau transformator substasion ditanahkan secara efektif.   

Realtime monitoring dimaksudkan untuk pemantauan besaran listrik Satu 

fasa dalam waktu nyata yang bersifat online dengan teknologi IoT. Teknologi IoT 

ini sangat memungkinkan untuk monitoring besaran listrik, untuk itulah pada 

penelitian tugas akhir ini membuat “Sistem Pengoperasian Kapasitor Bank dan 

Monitoring Menggunakan Internet Of Things (IoT) Di Gedung Elektro”. Supaya 

daya yang digunakan tidak melebihi daya dari PLN, sehingga dapat memonitoring 

pemakaian beban daya dan tarif listrik yang dapat mempermudah melakukan 

aktivitas untuk memantau pemakaian daya listrik di gedung Elektro Politeknik 

Negeri Bengkalis. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang dapat diambil berdasarkan latar belakang yang 

diuraikan diatas adalah: 

1. Bagaimana menghitung ukuran kapasitor bank yang dibutuhkan untuk 

pengoperasian alat. 

2. Bagaimana merancang alat yang dapat melihat tegangan  melalui aplikasi 

Internet of Things  (IoT). 

3. Bagaimana melakukan pengujian komponen alat yang akan digunakan 

penelitian.  

4. Bagaimana pengujian kapasitor bank untuk menentukan data simulasi alat. 

5. Bagaimana analisa daya pada penelitian untuk menentukan berapa besar 

daya semu (VA) yang dapat dikurangi. 

6. Bagaimana membuat program pengoperasian alat yang digunakan. 

7. Bagaimana cara menggunakan atau mengaktifkan aplikasi Internet of things 

(IOT) di hp. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perhitungan kebutuhan kapasitor bank untuk menstabilkan tegangan di 

Gedung Elektro. 

2. Monitoring dilakukan dengan menggunakan  Internet of Things ( IOT). 

3. Penulis mengambil data Skripsi Nurul Hikmah,2019  sebagai data untuk 

menghitung berapa besar kapasitas kapasitor bank yang akan digunakan 

untuk melakukan penelitian.  

4. Sensor yang digunakan untuk mengetahui Tegangan, arus, daya pada sebuah 

beban adalah sensor PZEM-004T. 

5. Penulis hanya mengambil data percobaan sebagai contoh simulasi alat. 

 

 

 



4 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar kapasitas 

kapasitor bank yang digunakan dalam penelitian serta mengetahui cara kerja 

Pengoperasian kapasitor bank dan monitoring menggunakan Internet Of Things 

(IoT).  

Sedangkan manfaat dari penelitian ini  adalah dapat mengetahui cara 

merancang dan memonitoring alat dalam  penggunaan listrik berbasis Internet Of 

Things (IOT). 

 

1.5   Metode Penyelesaian Masalah 

Metode  penyelesaian masalah yang dapat penulis ambil diantaranya sebagai 

berikut: 

1. Merancang alat sistem pengoperasian kapasitor bank dan monitoring  

menggunakan Internet of Things (IoT).  

2. Pembuatan alat berdasarkan perancangan dan penelitian. 

3. Pengujian pada masing-masing komponen alat yang digunakan.  

4. Pengambilan data percobaan dari hasil simulasi alat. 

5. Menganalisa data simulasi alat. 

6. Kesimpulan. 
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