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SISTEM PENGOPERASIAN KAPASITOR BANK DAN 

MONITORING MENGGUNAKAN INTERNET OF THINGS (IOT) 

DI GEDUNG ELEKTRO 

 

Nama    : Yuni Sartika 

NiM    : 3204171164 

Dosen Pembimbing   : ADAM, ST., MT 

 

ABSTRAK 

 

Kapasitor bank adalah peralatan listrik yang bersifat kapasitif yang berfungsi 

menyeimbang sifat induktif. Salah satu solusi kapasitor adalah memperbaiki profil 

tegangan, memperbaiki cos  φ , mengurangi rugi-rugi daya, menghilangkan kelebihan 

biaya (kVARh) dan  menghindari drop line voltage. untuk kapasitor seri daya reaktif 

sebanding dengan kuadrat arus beban. Sedang pada kapasitor paralel sebanding 

dengan kuadrat tegangan. Salah satu tujuan pemasangan kapasitor bank mengurangi 

kerugian energi. Dalam Penelitian ini perancangan alat menggunakan kontrol Internet 

Of Things (Iot) untuk membaca tegangan supaya bisa mengontrol tegangan melalui 

hp. Dalam penelitian ini monitoring yang dimaksud adalah 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. 

Kata kunci : Kapasitor bank, Monitoring, Internet Of Things (IoT) 
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Dosen Pembimbing   : ADAM, ST., MT 

 

ABSTRAK 

 

Capasitor bank are electrical equioment that is capacitive which functions to 

balance the induvtive properties. One of the capasitor solutions is to improve the 

voltage profile, improve cos φ, raduce power losses, eliminate excess charge (kVARh) 

and avoid line voltage drop. For a series capasitor the reactive power is proportional 

to the square of the load current. In parallel capasitor, it is proportional to thr 

square of the voltage. One the goals of installing capasitor bank is reducing energy 

losses. In the research, the design of the tool uses the control Internet Of Things (Iot) 

to read the voltage in order to control the voltage through the cellphone. In thus 

study, the monitoring in question is for monitoring the amount of one phase 

electricity in real time that is online with Internet Of Things (IOT) technology. This 

Internet Of Things (IOT) technology is very possible for monitoring the amount of 

electricity, for this reason, in this final project, the Bank Capasitor Operation System 

and Monitoring Using the Internet of Things (IOT) in The Electrical Bulding is Made. 

So that the power used does not exceed the power from PLN, so that it can monitor 

the use of power loads and electricity tariffs which can make it easier to carry out 

activities to monitor electrical power  consumption in the Bengkalis State Electrical 

Polytechnic Bulding. 

Keywords : Capasitor bank, Monitoring, Internet of Things (IOT) 
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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. 
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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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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 
 

2.1  Kajian Terdahulu 

Penyusun skripsi mengambil beberapa referensi penelitian termasuk jurnal 

yang berhubungan dengan penelitian. Berikut merupakan beberapa referensi yang 

penulis ambil diantaranya: 

Muhammad Irfan, dkk (2020). Telah melakukan penelitian tentang “Sistem 

Kendali Dan Monitoring Faktor Daya Listrik Berbasis Mikrokontroler Dan 

Internet of Things  (IOT). Besar daya yang digunakan setiap beban listrik berbeda-

beda, tergantung dari besar arus yang diperlukan. Beban listrik terbagi menjadi 3 

jenis beban, yaitu beban kapasitif, beban induktif dan beban resistif. Sifat beban 

ini mempengaruhi besar daya listrik yang dibutuhkan juga mempengaruhi nilai 

efisiensinya. Daya listrik dibagi menjadi 3 macam, yaitu daya nyata, daya reaktif 

dan daya semu yang ketiganya dapat dapat dinyatakan sebagai segitiga daya, 

dimana di antara daya semu dan daya aktif membentuk sudut Cos (φ) yang 

disebut sebagai faktor daya. Pada beban induktif terjadi penurunan efisiensi pada 

sistem dengan turunnya nilai faktor daya, yang dapat diperbaiki dengan mencari 

nilai daya reaktif penggantinya. Sehingga dalam penyelesaian permasalahan 

tersebut dibuatlah alat yang mengontrol perubahan faktor daya dan monitoring 

berbasis Internet of Things (IoT). Alat ini menggunakan mikrokontroler 

ATmega328 sebagai sistem kontrol utama dan ESP8266 sebagai media 

penghubung menuju internet. Variabel yang digunakan adalah tegangan, arus, 

daya nyata dan faktor daya yang diukur dari modul PZEM-004T dengan aktuator 

berupa relay dan SSR (Solid State Relay).  

Dolly Handarly, dkk (2018). Telah melakukan penelitian tentang “Sistem 

Monitoring Daya Listrik Berbasis Internet of Things (IOT)”. Pengukuran 

penggunaan daya listrik biasanya dilakukan dengan menggunakan alat ukur 

sederhana dan pencatatan masih manual sehingga data yang didapat tidak bisa 

dilakukan setiap saat dan hasilnya terlalu lama untuk didapatkan. Makalah ini 

membahas sistem monitoring daya listrik berbasis Internet of Thing (IoT) untuk 
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mendapatkan informasi-informasi yang berhubungan dengan pengukuran energi 

listrik antara lain daya semu (VA), tegangan (V), dan Arus (A) secara real time 

yang dapat diakses dari Jaringan Internet. Sistem monitoring ini dalam 1 menit 

menghasilkan data sebanyak 60 data, data dimonitoring dalam waktu per detik. 

Untuk nilai perbandingan antara daya yang terbaca pada tampilan monitoring 

dengan alat ukur watt meter memiliki tingkat akurasi diatas 90 % dengan 

persentase error 2,96 – 7,28 %. 

Syamsudin Noor, dkk (2014). Telah melakukan penelitian tentang  

“Efesiensi Pemakaian Daya Lstrik Menggunakan Kapasitor Bank”. Pada 

umumnya beban pada jaringan listrik adalah beban induktif seperti motor listrik, 

heater, beban listrik. Beban induktif yang membutuhkan daya reaktif. Salah satu 

langkah efesiensi penggunaan energi listrik di konsumen  adalah dengan 

memasang peralatan penghemat  energi listrik ( energy server ) yang digunakan 

baik disektor industri, bisnis / komersial maupun rumah tangga. Peralatan 

penghemat energy listrik tersebut adalah kapasitor bank yang berguna untuk 

menginjeksi daya reaktif pada titik-titik dimana terjadi tegangan jatuh, sehingga 

diperoleh profil tegangan yang baik  dan rugi daya yang lebih kecil.  Kapasitor 

bank dapat memperbaiki power factor( Cos phi ) untuk meningkatkan kualitas 

daya sekaligus meningkatkan efesiensi pemakaian peralatan listrik. 

Putu Angga Juliantara, dkk (2018). Telah melakukan penelitian tentang 

“Rancang Bangun Kapasitor Bank Otomatis Berbasis Mikrokontroler ATmega 

328P Untuk Perbaikan Faktor Daya”. Beban induktif dengan faktor daya rendah 

menyebabkan arus beban semakin besar sehingga dibutuhkan perbaikan faktor 

daya. Perbaikan faktor daya pada beban induktif dapat dilakukan dengan cara 

memasang kapasitor sesuai nilai yang dibutuhkan. Pemasangan kapasitor dapat 

dilakukan dengan cara paralel atau seri terhadap sumber listrik. Metode 

perancangan dibagi menjadi dua bagian yaitu, pertama perancangan perangkat 

keras (hardware) dan yang kedua perancangan perangkat lunak (software). 

Perancangan hardware terdiri dari perancangan rangkaian catu daya, rangkaian 

driver relay, rangkaian LCD, rangkaian sistem minimum ATmega 328P, 

rangkaian kapasitor bank, rangkaian sensor arus dan rangkaian sensor tegangan. 
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Sensor yang digunakan pada penelitian ini menggunakan sensor arus tipe non-

invasive SCT013-010 dan sensor tegangan menggunakan transformator tipe nol 

500 mA. Perancangan software berupa program kerja alat yang menggunakan 

aplikasi Arduino IDE. LCD menampilkan nilai pembacaan input tegangan, arus 

beban, daya aktif, daya semu, daya reaktif dan faktor daya. Mikrokrontroler 

ATmega 328P mengolah data dan menentukan relay yang bekerja sehingga tujuan 

nilai faktor daya dengan cos phi ≥ 0,85 tercapai.  

Danang Aji Basudewa, (2020). Telah melakukan penelitian tentang “Analisa 

Penggunaan Kapasitor Bank Terhadap Faktor Daya Pada Gedung IDB Laboratury 

UNESA”. Penempatan pemasangan kapasitor bank yang sesuai dengan kondisi 

sistem kelistrikan sangat berpengaruh pada keandalan dan efektifitas pemasangan 

kapasitor bank dengan pertimbangan biaya pemasangan kapasitor bank. Penelitian 

ini dilakukan di gedung IDB Laboratory, fakultas teknik, universitas negeri 

surabaya-unesa. Penulis dalam artikel ini mempunyai tujuan untuk menganalisis 

penggunaan dan pertimbangan pemasangan kapasitor bank yang berguna untuk 

memperbaiki nilai faktor daya dengan melakukan perhitungan nilai kompensator 

daya reaktif yang sesuai dan pensimulasian menggunakan software ETAP 

(electrical transient analysis program). Dimana dengan memasang kompensator 

daya reaktif sebesar 528,980 kVAR pada bus utama dapat memperbaiki nilai cos 

φ1 = 0,759 semula pada gedung IDB Laboratory sehingga menjadi cos φ2 = 0,97. 

Penghematan yang dilakukan setelah perbaikan faktor daya adalah besarnya nilai 

kW menurun dari 1007 menjadi 926 kW dan besarnya kVar dari 863 menjadi 463 

kVar. Pemakaian daya reaktif (kVAR) berkurang, demikian juga pemakaian total 

daya (kVA) juga ikut berkurang. Dari analisa juga didapatkan biaya total 

pemasangan kapasitor bank dapat terganti dengan dilakukannya optimasi biaya 

penghematan energy listrik selama 4 bulan, dan bulan-bulan selanjutnya 

didapatkan biaya penghematan listrik sebesar Rp. 18.998.625,00 per bulan dengan 

asumsi kondisi beban stabil. 
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2.2    Landasan Teori 

2.2.1 Kapasitor Bank 

Dalam penelitian ini kapasitor bank digunakan untuk memperbaiki nilai 

faktor daya. Kapasitor terdiri dari dua pelat metal yang dipisahkan satu dengan 

yang lainnya dengan bahan isolasi. Sistem dielektrik kapasitor dapat dibuat dari : 

1. Keseluruhan  dielektriknya dari kertas (Kondensator kertas tissue),  

2. Lapisan campuran kertas plastik,  

3. Lapisan plastik dengan cairan perekat yang dipadatkan.   

Cara kerja kapasitor bank di tunjukkan pada gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Cara Kerja Kapasitor Bank 

(Sumber : Amir, 2017) 

 

Dalam perbaikan faktor daya dan pengaturan tegangan jaringan, para 

enginer menggunakan kapasitor bank dengan sistem kompensasi daya reaktif yang 

ditawarkannya. Pada saluran transmisi, beban yang bersifat induktif akan 

menyerap daya reaktif, yang kemudian akan dapat menimbulkan jatuh tegangan di 

sisi penerima. Disinilah kapasitor bank berfungsi dalam mengkompensasi daya 

reaktif dan memastikan tegangan terjaga pada levelnya pada saat beban penuh. 

Pemasangan kapasitor bank adalah usaha yang dilakukan untuk memberikan 

supplay daya reaktif. Sehingga penggunaan kapasitor bank akan mengurangi 

penyerapan daya reaktif sistem oleh beban. Hal ini dilakukan agar jatuh tegangan 

dan rugi-rugi jaringan yang terjadi dapat dikurangi. Secara umum fungsi kapasitor 

pada sistem tenaga adalah :  
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1. Menyuplay daya reaktif sehingga memaksimalkan penggunaan daya 

kompleks (KVA). 

2. faktor daya (power factor). 

3. Mengurangi jatuh tegangan  

4. Memberi tambahan daya tersedia  

5. Menghindari kenaikan arus dan suhu pada kabel.  

6. Menghemat daya / efesiensi. 

Selain dapat memperbaiki nilai tegangan, pengaturan tegangan dengan 

menggunakan kapasitor bank juga dapat meningkatkan nilai faktor daya. Sebab 

dengan memasang kapasitor bank, akan dapat mengurangi penyerapan daya 

reaktif oleh beban.  

Kapasitor bank memberikan manfaat yang besar untuk kinerja sistem 

distribusi. Dimana kapasitor bank dapat mengurangi kerugian, memperbesar 

kapasitas layan dan mengurangi drop tegangan. Rugi-rugi jaringan dengan 

memberi kempensasi daya reaktif pada motor dan beban lainnya dengan power 

factor yang rendah, kapasitor akan menurunkan arus jaringan. Kapasitas 

penurunan arus di jaringan ini lebih lanjut akan memperbesar kapasitas pelayanan 

dimana jaringan yang sama akan dapat melayani beban yang lebih besar. Drop 

tegangan kapasitor bank dapat mengurangi voltage drop dimana dengan 

kompensasi daya reaktif akan meningkatkan / menaikkan level tegangan jaringan. 

Gambar kapasitor bank di tunjukkan pada gambbar 2.2 

 

Gambar 2.2 Kapasitor Bank 
(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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Fungsi kapasitor bank yang paling utama yaitu sebagai penyeimbang 

muatan induktif. Seperti yang kita ketahui beban induktif (L) misalnya Motor 

Listrik, beban resistif (R) misalnya Solder Listrik, dan beban kapasitif (C). 

 

 

Gambar 2.3 Beban Induktif  Kapasitif dan Resistif 

(Sumber : Ahmad, 2018) 

 

2.2.2 Cara Pemasangan Kapasitor 

 Metoda pemasangan kapasitor dapat dibedakan menjadi 2 cara pemasangan  

yaitu : 

1.  Koneksi Langsung 

Metoda ini digunakan pada beban - beban yang besar dan mantap, 

contohnya pada motor - motor besar dengan power faktor yang jelek dan 

beroperasi dalam jangka waktu yang panjang. Kapasitor dipasang paralel dengan 

beban dan dihubungkan dengan kontaktor / switch ON / OFF bersama - sama 

dengan beban. Metoda ini memiliki keuntungan yaitu menghemat biaya dan tidak 

memerlukan regulator untuk mengatur kapasitor saat masuk dan keluar. 

 

Gambar 2.4 Kapasitor dipasang secara direct connetion 

(Sumber : Risya, 2020) 
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2. Koneksi Tidak Langsung 

Metoda ini  digunakan apabila  terdapat beban induktif yang bervariasi 

besarnya didalam  suatu sistem distribusi listrik. Pada metoda ini kapasitor 

dipasang paralel dengan dengan distribution panel atau biasanya dipasang paralel 

dengan main distribution panel (MDP).Beban yang berubah akan menyebabkan 

suatu over compensation, sehingga harus dipasang suatu alat pengatur power 

faktor yang diinginkan. Alat ini dinamakan automatic power factor regulator 

(APFR) yang dapat diatur secara manual atau otomatis. 

 

 

Gambar 2.5 Kapasitor dipasang secara indirect connection 
(Sumber : Risya, 2020) 

 
 

3. Rangkaian Paralel Kapasitor 

Rangkaian Paralel Kapasitor adalah Rangkaian yang terdiri dari 2 buah atau 

lebih Kapasitor yang disusun secara berderet atau berbentuk Paralel. Dengan 

menggunakan Rangkaian Paralel Kapasitor ini, kita dapat menemukan nilai 

Kapasitansi pengganti yang diinginkan.Rumus dari Rangkaian Paralel Kapasitor 

adalah : 

Ctotal = C1 + C2 + C3 + C4 + …. + Cn …………………………………..(2.1) 

Dimana : 

Ctotal = Total Nilai Kapasitansi Kapasitor 

C1     = Kapasitor ke-1 

C2     = Kapasitor ke-2 

C3     = Kapasitor ke-3 
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C4     = Kapasitor ke-4 

Cn     = Kapasitor ke-n 

 
Gambar 2.6 Rangkaian Kapasitor Paralel 

(Sumber : Risya, 2020) 

 

 

4. Rangkaian Seri Kapasitor  

Rangkaian Seri Kapasitor adalah Rangkaian yang terdiri dari 2 buah dan 

lebih Kapasitor yang disusun sejajar atau berbentuk Seri. Seperti halnya dengan 

Rangkaian paralel, Rangkaian seri kapasitor ini juga dapat digunakan untuk 

mendapat nilai Kapasitansi Kapasitor pengganti yang diinginkan. Hanya saja, 

perhitungan Rangkaian Seri untuk Kapasitor ini lebih rumit dan sulit 

dibandingkan dengan Rangkaian Paralel Kapasitor. 

Rumus dari Rangkaian Paralel Kapasitor adalah : 

1/Ctotal = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + …. + 1/Cn ……………………...(2.2) 

Dimana : 

Ctotal = Total Nilai Kapasitansi Kapasitor 

C1     = Kapasitor ke-1 

C2    = Kapasitor ke-2 

C3    = Kapasitor ke-3 

C4    = Kapasitor ke-4 

Cn     = Kapasitor ke-n 

 

Gambar 2.7 Rangkaian Kapasitor Seri 

(Sumber : Risya, 2020) 
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2.2.3 Daya 

Daya adalah energi yang dikeluarkan untuk melakukan usaha. Dalam sistem 

tenaga listrik, daya merupakan jumlah energi yang digunakan untuk melakukan 

kerja atau usaha. Daya listrik biasanya dinyatakan dalam satuan Watt. atau 

Horsepower (HP), Horsepower merupakan satuan daya listrik dimana 1 HP setara 

746 Watt/second. Sedangkan Watt merupakan unit daya listrik dimana 1 Watt 

memiliki daya setara dengan daya yang dihasilkan oleh perkalian arus 1 Ampere 

dan tegangan 1 Volt, sehingga besarnya daya dinyatakan: 

P = V x I x Cosφ …………………………………………………..........(2.3) 

Dimana :  

P = Daya (Watt)  

V= Tegangan (Volt)  

I  = Arus (Ampere) 

Daya nyata atau daya aktif adalah daya listrik yang digunakan secara 

nyata, misalnya untuk menghasilkan panas, cahaya atau putaran pada motor 

listrik. Daya nyata dihasilkan oleh beban- beban listrik yang bersifat resistif murni 

(Reiger,1987). Besarnya daya nyata sebanding dengan kuadrat arus listrik yang 

mengalir pada beban resistif dan dinyatakan dalam satuan Watt (Sharma,2007). 

P = I
2 . R …………………………………………………………….......(2.4) 

Dimana : 

P = Daya (Watt) 

I = Arus (Ampere) 

R = Tahanan (Ohm) 

1. Daya Reaktif 

Selain daya aktif, adapun juga daya reaktif dimana daya yang terdisipasi 

akibat sifat reaktansi komponen dalam rangkain, memiliki satuan VAR (volt 

amper reaktif). Daya reaktif dapat didefenisikan sebagai hasil perkalian antara 

tegangan dan arus serta nilai sin φ. 

Q = V x I sin φ (VAR) ……………………………………………….....(2.5) 

Dengan : 

Q = P . tan φ …………………………………………………….............(2.6) 
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Atau     

Q = √      (VAR) …………………………………………..............(2.7) 

Dimana : 

 S = Daya semu 

 Q = Daya reaktif 

 P = Daya aktif  

    cos φ = Faktor daya 

 

2. Daya Semu 

 Daya semu (daya total) merupakan daya yang masuk ke rangkaian ac atau 

dengan kata lain daya yang sebenarnya diterima dari pemasok sumber tegangan 

arus ac, dan juga merupakan resultan daya antara daya aktif dan daya reaktif. 

Daya tampak didefenisikan serbagai hasil perkalian dari tegangan dan arus dalam 

rangkaian ac tanpa memperhatikan selisih sudut fase arus dan tegangan.  

        S = V . I …………………………………………………………….........(2.8) 

Untuk tiga fasa digunakan rumus 

S = V x I √  (VA) …………………………………………………........(2.9) 

Atau 

S = 
 

    
 

Dimana :  

S = Daya semu  

V = Tegangan 

  I = Arus  

 P = Daya aktif 

    cos φ = Faktor daya 

 

Pertama yang harus dilakukan yaitu menentukan nilai daya reaktif (Qc) 

yang dibutuhkan berdasarkan kebutuhan perbaikan faktor daya. Untuk 

menghitung nilai daya reaktif kapasitor menggunakan persamaan: 

Qc = P {tan(cos
-1

pf 1) – tan(cos
-1

 pf 2 )} ………………………….......(2.10) 
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 Dimana: 

         Qc  = Besarnya nilai kompensasi daya reaktif (VAR)  

          P   = Beban (kW) 

         Pf 1= Faktor Daya sebelum diperbaiki 

         Pf 2=Faktor Daya yang diinginkan 

 

Selanjutnya dengan menentukan nilai reaktansi kapasitor (Xc). Untuk 

menghitung nilai reaktansi kapasitor menggunakan persamaan: 

XC = 
  

  
 .………………………………………………………….........(2.11) 

Dimana:  

Xc = Nilai reaktansi kapasitor bank (ohm) 

V   = Nilai tegangan phasa ke phasa (V) 

Qc = Daya reaktif (VAR) 

 

3. Daya Nyata/Aktif 

Dalam rangkaian yang mengandung komponen reaktif, daya nyata P adalah 

bagian yang lebih kecil dibandingkan daya tampak S. Jika daya nyatakan 

terhadap resistansi maka akan sebanding dengan kuadrat arus atau tegangan. 

Daya nyata didefenisikan sebagai hasil perkalian antara tegangan dan arus serta 

koefisien faktor dayanya yang akan dinyatakan pada persamaan: 

P = S x cos φ (Watt ).…………………………………………………..(2.12) 

P = V x I cos φ (Watt)  

Atau 

P = √      (Watt).……………………………………………….....(2.13) 

Dimana :  

S = Daya semu 

Q = Daya reaktif 

P = Daya aktif  

cos φ = Faktor daya 
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2.2.4  Segitiga Daya 

Segitiga daya adalah suatu hubungan antara daya nyata, daya semu dan 

daya reaktif, yang dapat dilihat hubungannya pada Gambar 2.8 bentuk segitiga 

daya :  

 

Gambar 2.8 Segitiga Daya 

(Sumber : AlfStudio, 2020) 

 

2.2.5 Faktor Daya (cos φ)  

Faktor daya merupakan cosinus dari beda sudut fasa antara arus dan 

tegangan. Faktor daya disimbolkan dengan cos φ dan mempunyai rentang nilai 

berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai faktor daya  mendekati 1 maka nilai 

faktor daya akan semakin baik, sebaliknya jika nilai faktor daya mendekati nol 

maka faktor daya akan semakin buruk. Untuk menghitung nilai faktor daya dapat 

dilakukan dengan membagi daya aktif (P) dengan daya semu (S). Faktor daya 

dihitung dengan persamaan:    

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑎𝑦𝑎 = 
              

             
…..………………………………………....(2.14) 

 

Faktor daya dibagi menjadi dua yaitu faktor daya mendahului (leading) dan 

faktor daya tertinggal (lagging). 

 

1. Faktor Daya Mendahului (Leading)  

Faktor daya leading menunjukkan kondisi disaat beban bersifat kapasitif 

dan memberikan daya reaktif ke jaringan. Beban kapasitif merupakan beban yang 
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mengandung komponen pasif, yaitu kapasitor. Beban kapasitif menyerap daya 

aktif dan mengeluarkan daya reaktif. Nilai cos φ pada kondisi leading akan 

bernilai negatif. Kemudian pada gelombang sinus, Arus (I) akan mendahului 

tegangan (V) atau tegangan (V) akan tertinggal terhadap arus (I) sebesar sudut θ. 

Berikut adalah bentuk gelombang yang dihasilkan pada beban kapasitif. 

 

Gambar 2.9 Gelombang arus dan tegangan pada beban kapasitif 

(Sumber : Hardiranto,2017) 

 

2. Faktor Daya Tertinggal (Lagging)  

Faktor daya lagging menunjukkan kondisi disaat beban bersifat induktif  

memerlukan daya reaktif dari jaringan. Beban induktif dihasilkan dari komponen-

komponen listrik yang mengandung kumparan kawat yang dililitkan pada inti 

besi. Beban induktif dihasilkan dari rangkaian yang mengandung komponen pasif, 

berupa induktor. Berikut adalah gambar gelombang pada beban induktif. Nilai cos 

θ pada kondisi lagging akan bernilai positif. Kemudian pada gelombang sinus, 

arus (I) akan tertinggal dengan tegangan (V) atau tegangan (V) akan mendahului 

arus (I) dengan sudut θ. Berikut adalah bentuk gelombang yang dihasilkan pada 

beban induktif.  

 

 

Gambar 2.10 Gelombang arus dan tegangan pada beban induktif 

(Sumber : Hardiranto,2017) 
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2.2.6 Perbaikan Faktor Daya  

Peralatan daya yang rendah dihasilkan oleh peralatan elektronika yang 

bersifat induktif, seperti motor induksi, yang memerlukan magnetisasi reaktif 

untuk geraknya. Medan magnet dari peralatan tersebut memerlukan arus yang 

tidak melakukan kerja yang bermanfaat dan tidak mengakibatkan panas atau daya 

mekanis, tetapi yang diperlukan hanyalah untuk membangkitkan medan.  Faktor 

daya berhubungan dengan daya reaktif Q, daya reaktif Q adalah daya yang hilang 

maka diharapkan daya rata-rata P bernilai besar dan harga Q sekecil mungkin. 

Idealnya nilai faktor daya mendekati 1. Faktor daya semakin kecil atau makin 

besar akan semakin banyak daya yang hilang disbanding daya yang dimanfaatkan, 

atau semakin besar nilai daya reaktif dibanding daya aktif. Berikut gambar hasil 

perbaikan faktor daya :   

 

Gambar 2.11 Perbaikan Faktor Daya 

(Sumber : Arwindra, 2010)  
 
 

2.2.7 Cara Kerja Internet of Things (IoT) 

Dasar prinsip kerja perangkat IoT adalah benda di dunia nyata diberikan 

identitas unik dan dapat dikali di sistem komputer dan dapat di representasikan 

dalam bentuk data di sebuah sistem komputer atau Android. Pada awal-awal 

implementasi gagasan IoT pengenal yang digunakan agar benda dapat 

diidentifikasi dan dibaca oleh komputer atau Android adalah dengan 

menggunakan kode batang (Barcode), Kode QR (QR Code) dan Identifikasi 

Frekuensi Radio (RFID). Dalam perkembangan nya sebuah benda dapat diberi 

pengenal berupa IP address dan menggunakan jaringan internet untuk bisa 

berkomunikasi dengan benda lain yang memiliki pengenal IP address. 
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Fungsi Internet Of Things (IoT) dalam penelitian ini adalah untuk 

Mengontrol alat melalui hp android, di pelitian ini kita bisa melihat tegangan 

melalui hp Android kita.  

 

 

Gambar 2.12 Cara kerja IoT 

(Sumber : Dorado, 2019) 

 

2.2.8 Wemos D1 R2 Wifi 

Wemos D1 R1 merupakan board yang dikembangkan berdasarkan ESP 

8266 yang merupakan IC komunikasi Wi-Fi yang dirancang menyerupai Arduino 

Uno, namun dari sisi spesifikasi, sebenarnya jauh lebih unggul Wemos D1 R1, 

salah satunya dikarenakan inti dari Wemos D1 R1 adalah ESP8266EX yang 

memiliki prosesor 32 bit. 

. 

Gambar 2.13 WeMos D1R2 

Sumber : Dokumentasi 2021 

 

 

2.2.9 Kontaktor 

Kontaktor memiliki fungsi untuk menyambungan dan memutuskan arus 

listrik. Biasanya digunakan untuk aplikasi motor, heater, penerangan ataupun 
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distribusi daya listrik pada pabrik ataupun perumahan. Untuk penerangan dengan 

daya besar seperti stadion olahraga, konser, lampu perumahan. 

Cara kerja kontaktor ialah saat sumber listrik dialirkan ke dalam lilitan atau 

gulungan relay magnetik, maka saklar akan tertarik ke kutup yang menghasilkan 

magnet. Dalam kondisi demikian, saklar akan tertutup dan mengalirkan listrik. 

Sedangkan pada kutup yang terbuka, maka listrik pada kutup tersebut akan 

terputus. 

 

Gambar 2.14 Kontaktor 

  (Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

2.2.10 Sensor PZEM-004T  

Sensor PZEM-004T adalah sebuah modul sensor multifungsi yang berfungsi 

untuk mengukur daya, tegangan, arus dan energi yang terdapat pada sebuah aliran 

listrik. Modul ini sudah dilengkapi sensor tegangan dan sensor arus (CT) yang 

sudah terintegrasi. Sensor PZEM-004T berfungsi untuk membaca nilai besaran 

Tegangan, Arus, Daya Aktif dan Energi yang terpakai. 

 
Gambar 2.15 Sensor PZEM-004T 

Sumber : Dokumentasi 2021 
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2.2.11 Modul Relay 2 Chanel relay 2 Optocoupler 

Modul relay ini dapat digunakan sebagai switch untuk menjalankan berbagai 

peralatan elektronik. Kendali ON / OFF switch (relay), sepenuhnya ditentukan 

oleh nilai output sensor, yang setelah diproses Mikrokontroler akan menghasilkan 

perintah kepada relay untuk melakukan fungsi ON / OFF.  

 

Gambar 2.16 Modul Relay 2 Chanel relay 2 Optocoupler 

(Sumber :  Dokumentasi, 2021) 

 

Cara kerja relay pada prinsipnya sangat simple dan sederhana yaitu sebuah medan 

magnet yang dibangkitkan oleh gulungan kawat email yang memiliki inti besi dan 

di beri aliran arus listrik, medan magnet yang terbentuk tersebut digunakan untuk 

menarik tuas yang berupa saklar atau kontak. 

2.2.12 Pilot Lamp 

Pilot Lamp digunakan pada panel, kegunaan pilot lamp adalah untuk 

mengetahui apakah ada aliran listrik yang masuk pada panel tersebut, jika terdapat 

aliran listrik yang masuk maka lampu pada pilot lamp akan menyala. Pilot Lamp 

dalam rangkaian alat ini digunakan sebagai alat penanda bahwa alat on / off. 

 
Gambar 2.17 Lampu Pilot 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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2.2.13 Panel Box 

Box panel adalah sebuah kompartemen listrik berbentuk kotak persegi 

dengan penutup yang digunakan sebagai tempat untuk menyimpan dan 

mengamankan peralatan listrik utama. Box panel pada umumnya terbuat dari 

berbagai macam material. 

Panel listrik berfungsi mengatur energi listrik dari pembangkit listrik ke 

peralatan elektronik sebuah gedung, atau pabrik, Jadi fungsi panel listrik adalah 

alat pengamanan yang digunakan untuk mengarahkan listrik dari satu titik ke titik 

lain. 

 

Gambar 2.18 Panel Box 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 

 

 

2.2.14 Kabel NYAF 

Kabel NYAF adalah kabel yang memiliki sifat fleksibilitas yang tinggi 

karena inti tembaganya berbentuk serabut. Kabel jenis ini cocok untuk instalasi 

pada panel listrik yang membutuhkan banyak lekukan.  

 

Gambar 2.19 Kabel NYAF 
(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Sistem Kerja Secara Umum 

Kapasitor bank adalah kumpulan dari beberapa kapasitor yang dihubungkan 

secara seri atau pararel satu sama lain untuk menyimpan energy listrik. 

Penyimpanan yang dihasilkan kemudian digunakan untuk menetralkan atau 

memperbaiki kelambatan faktor daya dan meningkatkan jumlah keseluruhan 

energy yang tersimpan. 

Pada Rancangan Alat IoT Untuk Monitoring dan Kontrol Daya Listrik 

dilengkapi dengan Relay 2 channel 1 buah  yang dapat menghubungkan atau 

memutuskan arus listrik. Wemos D1 R2 merupakan modul wifi yang berfungsi 

sebagai perangkat tambahan mikrokontroller seperti Arduino agar dapat terhubung 

langsung dengan wifi dan membuat koneksi TCP/IP. Flatform Blynk akan 

menampilkan data yang dibutuhkan dari Nodemcu Esp8266 yang telah membaca 

data sensor PZEM-004T. Data tersebut akan diproses menggunakan program 

sensor PZEM-004T, setelah itu sebagai hasil keluarannya   adalah Mengonntrol 

untuk membaca Daya pemakaian dan untuk melihat nilai tegangan nya kita bisa 

melihat melalui alat ukur multimeter. 

 

3.2 Block Diagram Sistem 

Blok diagram merupakan gambaran urutan keseluruhan kerja secara umum 

dari suatu sistem. Tujuannya yaitu untuk memudahkan dalam melihat proses yang 

berlangsung dalam sistem yang dibuat. 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan dalam perancangan sistem terdiri 

dari beberapa bagian, Diantaranya perancangan konstruksi modul. Gambar Block 

Diagram modul di tunjukkan pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Block Modul 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 

 

 

3.3     Cara Kerja Alat 

Dalam membuat sistem rancangan Simulasi alat Cara kerja alat meliputi 

penjelasan mengenai bagaimana Alat akan beroperasi sesuai dengan rancangan 

yang telah di buat yaitu apabila tegangan dibawah 200V maka kapasitor dan 

kontaktor akan hidup / beroperasi dan apabila tegangan diatas 230V maka alat 

akan mati / tidak beroperasi. 

Dalam menggambarkan proses atau langkah – langkah dalam perancangan 

alat dapat dilakukan pembuatan diagram alir atau lebih dikenal dengan istilah 

Flowchart. Berikut ini adalah bentuk diagram alir Perancangan Alat Sistem 

Monitoring Kapasitor Bank Dan Monitoring Menggunakan Internet Of Things 

(IOT). 

 

3.3.1 Flowchart 

Flowchart adalah suatu bagian dengan simbol-simbol tertentu 

menggambarkan urutan proses secara mendetail dan hubungan antara suatu proses 

(instruksi) dengan proses lainnya dalam suatu program. Flowchart sistem 

merupakan bagian yang menunjukkan alur kerja atau yang sedang dikerjakan di 

dalam sistem keseluruhan dan menjelaskan urutan dari prosedur-prosedur yang 

ada di dalam sistem. Flowchart sistem terdiri dari data yang mengalir melalui 

sistem dan proses yang mentransformasikan data. Sistem kerja alat secara 

keseluruhan dapat di lihat pada gambar 3.2. 

Input Panel Box 
Power 

Suplay 

Kapasitor 

Bank 

Kontaktor 
Kontrol IOT Output 
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3.3.2 Flowchart  Diagram Alir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

  Gambar 3.2 Flowchart Diagram Alir 

          (Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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3.3.3 Penjelasan Diagram Alir 

1. Start 

Strat merupakan tahap awal permulaan dari sistem kerja alat, dalam tahap 

ini semua peralatan sudah siap dibuat untuk tahap berikutnya yaitu 

pengujian alat. 

2. Blynk Terkoneksi 

Blynk terkoneksi ialah aplikasi Blynk dan Arduino yang terkoneksi dengan 

WiFi atau Hospot. 

3. Baca Nilai Input 

Baca nilai input ialah terbacanya nilai tegangan di dalam aplikasi Blynk. 

4. Jika Tegangan > 230? 

Yang dimaksud dengan Jika Tegangan < 230? Adalah kita mengatur 

tegangan di power suplay sebesar 230V. 

5. Kapasitor Off 

Yang dimaksud kapasitor off adalah jika kita mengatur tegangan sebesar > 

230V maka kapasitor akan off dan lampu akan mati. 

6. Jika Tegangan < 190 ? 

Yang dimaksud dengan Jika Tegangan < 190? Adalah kita mengatur 

tegangan di power suplay sebesar 190V. 

7. Kapasitor On 

Yang dimaksud kapasitor on adalah jika kita mengatur tegangan suplay 

sebesar < 190V maka kapasitor akan on dan Lampu akan hidup. 

8. Analisa Data 

Yang di maksud analisa data adalah ketika kapasitor Off / On maka akan 

keluar nilai tegangan yang di ukur melalui alat ukur multimeter. 

9. End 

End merupakan tahap akhir pengujian dari sistem kerja alat, dalam tahap 

ini selesai berfungsi untuk mengembalikan sistem kerja alat dalam keadaan 

awal atau mematikan sistem kerja alat. 
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3.4    Wiring Diagram 

Wiring Diagram adalah gambar kerja alat yang kita kerjakan secara  

sederhana yang menggambarkan rangkaian perkabelan atau pengkawatan 

peralatan elektronik dengan bantuan simbol-simbol dalam bentuk yang 

disederhanakan. Gambar Wiring Diagram ditunjukan  pada gambar 3.3. 

 

 

Gambar 3.3 Wiring Diagram 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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3.5    Rancangan Alat Yang Dikerjakan 

Rancangan alat memiliki arti sebagai rancangan yang adalah susunan dari 

garis, bentuk, ukuran, warna dan juga nilai (value) dan benda yang dibuat menurut 

prinsip-prinsip desain “kata benda”. Desain bisa diartikan suatu proses 

merencanakan bentuk yang bertujuan agar benda yang dirancang, memiliki fungsi 

atau berguna. Desain Rancangan Alat Monitoring dan Kontrol Daya Listrik dapat 

dilihat di bawah ini. 

    

Gambar 3.4 Sketchup Panel Box Tampak Depan 

( Sumber : Dokumentasi, 2021 ) 

 

    

Gambar 3.5 Sketchup Panel Box Tampak Dalam  

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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3.6 Analisa Pendahuluan Menentukan Nilai Kapasitor Bank 

 
Tabel 3.1 Hasil pengukuran pada phasa L1 

NO VL1-L2 VL1 IL1 PL1 SL1 QL1 PFL1 

1. 402 V 223 V 34,14 A 6,84 KW 7,62 KVA 3,3 KVAR 0,89 

(Sumber: Nurul, 2019) 

Tabel 3.2 Hasil pengukuran pada phasa L2 

NO. VL2-L3 VL2 IL2 PL2 SL2 QL2 PFL2 

1. 401 V 229 V 120 A 26,52 KW -27,36 KVA -6,72 KVAR 0,96 

(Sumber: Nurul, 2019) 

Tabel 3.3 Hasil penggukuran pada phasa L3 

NO. VL2-L1 VL3 IL3 PL3 SL3 QL3 PFL3 

1. 403 V 235 V 63,24 A 17,34 KW 17,88 KVA 4,32 KVAR 0,97 

(Sumber: Nurul, 2019) 

 

Dimana: 

 

VL – L  : Tegangan antar phasa (V)    

Phase L   : Fasa 

  PFL  : Faktor daya                                        

  VL  : Tegangan antar phasa netral (V)                                      

  IL  : Arus pada phasa (A) 

  PL  : Daya aktif (KW) 

  SL  : Daya semu (KVA) 

  QL                 : Daya reaktif (KVAR) 
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Dari Tabel yang diperoleh maka dapat dilihat bahwasannya nilai arus yang 

tertinggi yaitu pada phasa 2, untuk perhitungan ketiga Fasa bebannya seimbang. 

Dengan demikian dapat kita jadikan pedoman untuk metentukan penggunaan 

kapasitor pada penelitian ini. Untuk mendapatkan nilai daya reaktif kapasitor (Qc) 

menggunakan rumus sesuai dengan data yang diperoleh pada Tabel 3.2. 

Untuk mendapatkan nilai C kita harus mengetahui berapa nilai Qc dengan 

cara mengunakan: 

Qc = P{tan(cos
-1 

pf 1) - tan(cos
-1

 pf 2)} 

Dimana : 

         P    = 26,52 KW x 3 

               = 79,56 KW 

         pf 1 = 0,89 

         pf 2 = 0,97 

 

Qc = P{tan(cos
-1 

0,89) - tan(cos
-1

 0,97)} 

Qc = P(tan 27.13° - tan 14.07°) 

Qc = 79560 (0,51 – 0,25) 

Qc = 79560 (0,26) 

Qc = 20685,6 VAR 

QC = 20,686 KVAR 

 

Menentukan nilai kapasitansi dari kapasitor (C) yang dihubungkan Delta 

dengan mengggunakan rumus: 

C = 
��

�	×(��	�)²×�
 

    = 
��

�	×(��	�)×��.�
 

  = 
��

�	×(��	�)×(�×�,��)×��
 

  = 
�����,�

�	×(���)×�,��×��
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  = 
�����,�

���������
 

  = 0,000135883 

  = 135 �f 

 

Sehingga kapasitor yang digunakan dalam penelitian ini sesuai yang ada di 

pasaran berkapasitas 135 �f / Fasa dengan tegangan 349 volt. Dalam penelitian 

ini digunakan 9 buah kapasitor dengan kapasitas 45 �� yang di hunbungkan 

secara Delta. 
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BAB IV 

DATA DAN ANALISA 

 

4.1    Hasil Rancangan 

Hasil rancangan merupakan hasil nyata pembuatan komponen Rancangan 

Alat untuk sistem Monitoring Daya Listrik sesuai dengan desain yang dibuat 

sebelumnya. Hasil Rancangan Alat Monitoring Daya Listrik sebagai berikut: 

 
Gambar 4.1 Hasil rancangan alat tampak depan 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
 

 

Gambar 4.2 Hasil rancangan alat tampak dalam 
(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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Pada Gambar 4.1 merupakan hasil keseluruhan rancangan alat yang dibuat 

dengan komponen yang berada didalam panel box berukuran 40×30×18 cm berisi 

perangkat keras seperti Kapasitor bank, kontaktor, relay, Modul WiFi Wemos D1 

R1,dan  Sensor PZEM-004T. Sedangkan diluar Panel terdapat pilot lamp. 

 

4.2    Pengujian Komponen 

4.2.1 Pengujian Relay 

Relay module 1 channel difungsikan sebagai saklar penghubung dan 

pemutus dari supplay ke beban. Pada pengujian ini dilakukan dengan memberikan 

program pada mikrocontroller untuk menghidupkan dan mematikan relay sesuai 

yang diinginkan, pada program yang dijalankan apabila relay tersebut led 

merahnya menyala maka relay tersebut  dalam keadaan bagus, namun sebaliknya 

apabila led merah di relay terseut tidak menyala maka bisa dipastikan jika relay 

tersebut tidak bagus. Gambar pengujian Relay 1 Channel dapat di lihat pada  

Gambar 4.3 dibawah ini.  

 

 

 
 

 

 

 

 

  
Gambar 4.3 Pengujian Relay 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
 
 

4.2.2 Pengujian Sensor PZEM-004T 

Sensor PZEM-004T dapat digunakan untuk mengukur tegangan AC, arus, 

daya, dan frekuensi. Dalam pengujian ini sensor hanya digunakan untuk 

mengukur tegangan dan arus saja. Pengujian sensor dilakukan tanpa beban . Hasil 
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pengukuran yang diperoleh sebagai berikut.  

 
Gambar 4.4 Data Pengukuran dan Program Arduino Ide Pengujian Sensor PZE004T 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 

 

4.2.3 Pengujian Pengujian Wemos D1 R2 

Dalam pengujian modul WiFi dapat dilakukan dengan mengupload sketch 

example blink ESP8266 ke modul WiFi Wemos D1 R2 untuk menghidupkan 

led builtin pada Wemos. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa modul 

WiFi    yang digunakan berjalan dengan baik. 

                            

Gambar 4.5 Pengujian WeMos D1R2 
(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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4.3    Tampilan Pada Aplikasi Android 

Pada bagian ini merupakan penampakan pada tampilan yang ada ada 

aplikasi blynk yang sebelumnya telah di install di smartphone android. Berikut ini 

adalah tampilannya: 

 
Gambar 4.6 Aplikasi Blynk 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
 
 

4.3.1 Tampilan user login pada aplikasi Blynk 

Pada tampilan user login ini, user/pengguna diminta untuk memasukan 

username dan password yang sesuai username dan password yang telah diatur 

sebelumnya pada saat menginstall aplikasi blynk ini. Setelah memasukkan 

username dan password yang benar user bisa langsung menekan logo login 

berwarna hijau dibawah agar bisa memasuki tampilan utama pada aplikasi blynk 

di smartphone user. 

 
Gambar 4.7 Login Blynk 

(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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4.3.2 Tampilan awal User Controller pada aplikasi Blynk 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gambar 4.8 Tampilan awal User Controller pada aplikasi Blynk. 
     (Sumber: Dokumentasi, 2021) 

 

Tampilan diatas yaitu tampilan awal dari project blynk yang ada di 

smartphone, ditampilan tersebut merupakan tampilan dimana kita mengatur 

komponen. Ditampilan tersebut diatur 1  relay  untuk mengontrol on/off  nya 

relay, 4 widget Gauge untuk monitoring (tegangan, arus, frekuensi,dan daya). 

Tampilan tersebut menyediakan tampilan visual dimana user dapat Monitoring 

dan mengontrol apakah beban dalam keadaan on / off melalui tampilan visual 

yang tersedia di aplikasi blynk di smartphone user. 

 
4.3.3 Tampilan User Controller pada aplikasi Blynk yang dijalankan 
 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.9 Tampilan User Controller pada aplikasi Blynk yang dijalankan 
(Sumber : Dokumentasi, 2021) 
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4.4    Data Percobaan Simulasi Alat  

Tabel 4.1 Data ketika kondisi  kapasitor tidak  tersambung 

No 
Tegangan 

(V) 

Tegangan (V) Kondisi 
Kontaktor 

RS RT ST RN SN TN 

1 ≥ 220 V 409,0 400,5 401,8 237 237,3 226,2 Off 

2 ≤ 190 V 325,1 316,0 317,4 187,3 188,5 177,6 On 

3 ≤140 V 246,7 246,5 240,3 140 144,3 134,6 On 

4 ≤ 160 V 281,2 272,8 273,2 160,3 164,2 154,1 On 

5 ≤170 V 287,2 289,7 280,5 170,5 161,1 164,3 On 

6 ≤180 V 310,4 309,5 304,0 181,3 177,7 175,4 On 

(Sumber : Data Olahan, 2021) 
  

Untuk pengujian rangkaian kondisi kapasitor tersambung tidak dapat 

dilaksanakan karena beban yang diuji dalam keadaan maksimum sesuai dengan 

data perhitungan besarnyanya kapasitior yaitu untuk setiap fasa 26,56 KW. Jika 

dilaksanakan dengan kondisi kapasitor tersambung MCB, pada sumber yang 

digunakan untuk pengujian akan trip karena kapasitor mengasilkan arus yang 

lebih besar dari batas kemampun dari MCB. 

 

Tabel 4.2 Data pengukuran sensor saat kapasitor tidak tersambung 

No Tegangan (V) 
Pengukuran sensor 

tegangan (V) 
%Error Kondisi 

Kontaktor 

1 ≥ 220 V 236 V 0,423% Off 

2 ≤ 190 V 187,2 V 0,534% On 

3 ≤140 V 138,6 V 1,816% On 

4 ≤160 V 159,7 V 0,375% On 

5 ≤170 V 169,3 V 0,708% On 

6 ≤180 V 180 V 0,722% On 

(Sumber : Data Olahan, 2021) 
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Untuk membandingkan hasil dari pengukuran menggunakan sensor dan alat 

ukur multimeter, perlu dilakukan perhitungan persentase kesalahan terhadap nilai 

yang telah didapatkan dengan rumus: 
 

%error = ����� ��������� ������ ���������� 
�����  !"#$%��& × 100 % 

 
 

1.  Persentase error  Lampu Off
   

 
 

   %error = ����� ��������� –����� ���������� 
�����  !"#$%��& × 100 

= 
*+,�*+-

*+, × 100 

= 
.

*+, × 100 

= 0,423% 

 

2. Persentase error Lampu On 

   %error  = ����� ��������� –����� ���������� 
�����  !"#$%��& × 100 

= 
.0-,*�.0-,+

.0-,* × 100 

= 
1,.

.0-,* × 100 

= 0,534 

 

3.  Persentase error Lampu On 

%error  = ����� ��������� –����� ���������� 
�����  !"#$%��& × 100 

= 
.+,,,�.21

.+,,, × 100 

= 
+,2

.0-,* × 100 

= 1,816 
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4. Persentase error Lampu On 

%error  = ����� ��������� –����� ���������� 
�����  !"#$%��& × 100 

= 
.34,-�.,1,+

.34,- × 100 

= 
1,,

.34,- × 100 

= 0,375 

 

5. Persentase error Lampu On 

%error  = ����� ��������� –����� ���������� 
�����  !"#$%��& × 100 

= 
.,4,+�.-1,3

.,4,+ × 100 

= 
.,*

.,4,+ × 100 

= 0,708  
 

6. Persentase error Lampu On 

%error  = ����� ��������� –����� ���������� 
�����  !"#$%��& × 100 

= 
.01�.0.,+

.01 × 100 

= 
.,+
.01 × 100 

= 0,722 

 

4.5    Analisa Daya 

Analisa pada penelitian ini hanya menentukan sebeberapa besar nilai daya 

semu (VA) yang dapat dikurangi berdasarkan perhitungan mengunakan data awal   

dimana daya aktif perfasa (P = 26,52 KW ) dengan power paktor awal  ( Pf 1 = 

0,89) dan power faktor yang di inginkan (Pf 2 = 0,97). Bedasarkan persamaan 2.10 

Untuk Daya 3 phasa maka dayanya adalah: 

P3L = PL x 3 

      = 26,52 x 3 

      = 79,56 Watt 
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Sehingga akan di dapat daya reaktif Qc1 diantaranya adalah :  

Qc  = P{tan(cos
-1 pf 1) - tan(cos

-1 pf 2)} 

Qc1 = P{tan(cos
-1 0,89) - tan(cos

-1 0,97)} 

Qc1 = P x (tan 27.13°) 

Qc1 = 79,56 x 0,51 

= 40,575  KVAR 

Dan untuk menghitung nilai daya semu S1 dapat dilakukan dengan cara:  

S1    = 56* + 89.*  
= √(79,562  + 40,5752) 

= √(6329,79 + 1646,33) 

= 89,309 KVA 

Untuk mendapatkan nilai daya reaktif Qc2  Dan daya semu S2 Maka dilakukan 

dengan cara: 

Qc2 = P x tan 14.07° 

Qc2 = 79,56 x 0,25  

= 19,89  KVAR 

 

S2   =  56* + 89** 

  = √(79,562 + 19,892) 

  = √(6329,79 + 395,612) 

  = 82,008 KVA 

Sehingga daya semu (VA) yang dapat dikurangi berdasarkan perhitungan 

mengunakan data awal adalah: 

S1 – S2 = (89,309 – 82,008) KVA 

       = 7.301 KVA 



41 

 

BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Dari hasil rancangan penelitian  rangkaian alat dapat disimpulkan bahwa: 

1. Rancangan Peralatan terealisasi dengan baik sesuai dengan hasil 

perhitungan menggunakan kapasitor bank dengan ukuran berkapasitas 

135��/ fasa, kapasitor yang digunakan sebanyak 9 buah per fasa dengan 

kapasitas 45�� yang di paralelkan, hubung kebeban hubungan delta. 

2. Rangkaian kontrol dikendalikan dengan tengan sesuai dengan standar 

tengangan yang diizinkan ±	10	%	 tegangan nominal Fasa–Netral (220 V). 

3. Hasil rancangan ini dapat mengurangi daya semu sebesar 7.301 KVA, 

dengan cara mengkompensasi Daya Reaktif 20,686 KVAR. 

4. Rancangan alat penelitian rangkaian ini berbasis kontrol Internet of Things 

(IoT), Dimana kita bisa melihat tegangan melalui hp. 

 

5.2    Saran 

Pada penelitian ini masih terdapat kekurangan-kekurangan maka penulis 

menyarankan peneliti yang mungkin mempunyai permasalahan yang sama, ada 

saran dari penulis, diantaranya : 

1. Pada penelitian sebelumnya pengujian atau pemasangan pada jaringan 

terlebih dahulu disimulasikan dengan Software yang dapat mendukung 

penelitian ini agar lebih sempurna. 

2. Dalam melakukan pengukuran untuk pengambilan data awal sebaiknya 

menggunakan alat ukur terkalibrasi untuk menghindari kesalahan dalam 

perencanaan. 
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LAMPIRAN 

 

1.  Lampiran Program Alat 

#include <PZEM004Tv30.h> 

#include <SoftwareSerial.h> 

#include <ESP8266WiFi.h> 

#include <BlynkSimpleEsp8266.h> 

 

char auth[] = "um2gZk6csAzdb9hBLuBQOd6MEwa0vaq6"; 

char ssid[] = "minta hospot"; 

char pass[] = "1sampai16"; 

 

const int PIN_RELAY = 4; // pin relay 

PZEM004Tv30 pzem(12, 13); // rx, tx dari PZEM 

 

void setup() { 

  Serial.begin(115200); 

  Blynk.begin(auth, ssid, pass); 

  // setup relay 

  pinMode(PIN_RELAY, OUTPUT); 

 

  Serial.print("Reset Energy"); 

  pzem.resetEnergy(); 

 

  Serial.print("Set address to 0x42"); 
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  pzem.setAddress(0x42); 

 

  digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); // artinya terhubung 

} 

 

void loop() { 

   

  float volt = pzem.voltage(); 

  Serial.print("Voltage: "); 

  Serial.print(volt); 

  Serial.println("V"); 

 

  float cur = pzem.current(); 

  Serial.print("Current: "); 

  Serial.print(cur); 

  Serial.println("A"); 

 

  float freq = pzem.frequency(); 

  Serial.print("Frequency: "); 

  Serial.print(freq); 

  Serial.println("Hz"); 

 

  float powe = pzem.power(); 

  Serial.print("Daya: "); 

  Serial.print(powe); 
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  Serial.println("Watt"); 

   

  delay(1000); 

   

  if(volt < 190){ 

    delay(2000); 

    digitalWrite(PIN_RELAY, LOW); 

  } 

  else if(volt > 230){  

    delay(2000); 

    digitalWrite(PIN_RELAY, HIGH); 

  } 

  Serial.println(); 

  Blynk.virtualWrite(V0, volt); 

  Blynk.virtualWrite(V1, cur); 

  Blynk.virtualWrite(V2, freq); 

  Blynk.virtualWrite(V3, powe); 

  Blynk.run(); 

} 
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2. Gambar Lampiran Pengambilan Data Simulasi Alat 
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3. Gambar Lampiran Rancangan Alat 
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4. Lampiran Lembar Perbaikan Skripsi 
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5. Lampiran Lembar Asistensi Skripsi 
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