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ABSTRAK 

Energi listrik merupakan penunjang yang sangat penting bagi CV. Buana 

Mas, dimana energi listrik diperlukan guna menunjang operasionalnya. Seperti 

diketahui CV. Buana Mas sebagian besar bebannya berupa motor-motor induksi, 

trafo-trafo atau peralatan-peralatan listrik yang bersifat induktif. Beban-beban 

yang bersifat induktif ini akan mengakibatkan faktor daya yang rendah atau 

dibawah standar yang ditentukan PLN, yaitu 0,85. Faktor daya yang rendah pada 

akhirnya akan mengakibatkan penurunan kualitas penyaluran daya listrik. 

 Dengan mengetahui akibat buruk dari faktor daya yang rendah itu maka 

diperlukan usaha untuk memperbaikinya dengan menggunakan energy saver, 

karena dengan faktor daya  yang optimal (0,95) maka daya yang tersedia untuk 

beban yang bersifat induktif dapat dimanfaatkan secara maksimal. Dengan 

demikian maka pembayaran tagihan rekening listrik akan berkurang mencapai 

30%. 

 

Kata kunci : Energy Saver, Faktor Daya.  
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ABSTRACT 

Energy of electricity is the most important operasional support for CV. 

Buana Mas.  As known, CV Buana Mas has lots of loads in induction motors, 

transformers, or inductive equipments of electrics. The loads which have 

inductive character resulted in low power factor or under standardization of PLN, 

that is 0,85. The low power factor resulted in degradation of quality distribution of 

electricity. 

Knowing the worse consequence from the low power factor, we need to 

fix and use Energy Saver. Because with optimal power factor (0,95), the available 

power for inductive loads can be ready to use maximize. Therefore, the payment 

of electrics account  will go down 30%. 

 

Key word : Energy Saver, Power Factor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.  Latar Belakang 

Perkembangan masyarakat di zaman sekarang ini, penggunaan akan  

energi listrik oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin tinggi 

pemakaian dan penggunaannya, semakin tinggi pula taraf kehidupan dan semakin 

tinggi penghasilan masyarakat, maka banyak pulalah orang yang dapat memiliki 

dan menggunakan energi listrik sebagai penunjang segala aktivitas sehari-hari, 

seperti kebutuhan rumah tangga, penerangan, komunikasi, industri dan 

sebagainya. Disamping itu hampir semua alat pemuas kebutuhan manusia yang 

dulunya dipenuhi secara manual, sekarang bersentuhan dengan listrik. 

Kehidupan modern salah satu cirinya adalah pemakaian energi listrik yang 

sangat besar. Besarnya energi atau beban listrik yang dipakai ditentukan oleh 

reaktansi (R), induktansi (L) dan kapasitansi (C). Besarnya Pemakaian energi 

listrik itu disebabkan karena banyak dan beraneka ragam peralatan (beban) listrik 

yang digunakan. Sedangkan beban listrik yang digunakan umumnya bersifat 

induktif dan kapasitif. Dimana beban induktif (positif) membutuhkan daya reaktif 

seperti  trafo pada rectifier, motor induksi (AC) dan lampu TL, sedang beban 

kapasitif (negatif) mengeluarkan daya reaktif. Daya reaktif itu merupakan daya 

tidak berguna sehingga tidak dapat dirubah menjadi tenaga akan tetapi diperlukan 

untuk proses transmisi energi listrik pada beban. Jadi yang menyebabkan 

pemborosan energi listrik adalah banyaknya peralatan yang bersifat induktif. 

Berarti dalam menggunakan energi listrik ternyata pelanggan tidak hanya dibebani 

oleh daya aktif (kW) saja tetapi juga daya reaktif (kVAR). Penjumlahan kedua 
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daya itu akan menghasilkan daya nyata yang merupakan daya yang disuplai oleh 

PLN. Jika nilai daya itu diperbesar yang biasanya dilakukan oleh pelanggan 

industri maka rugi-rugi daya mejadi besar sedang daya aktif (kW) dan tegangan 

yang sampai ke konsumen berkurang. Dengan demikian produksi pada industri itu 

akan menurun hal ini tentunya tidak boleh terjadi untuk itu suplai daya dari PLN 

harus ditambah berarti penambahan biaya. Karena daya itu P=V.I cos Φ, maka 

dengan bertambah besarnya daya berarti terjadi penurunan harga V dan naiknya 

harga I. Dengan demikian daya aktif, daya reaktif dan daya nyata merupakan 

suatu kesatuan, dengan perbandingan daya aktif (kW) dan daya nyata (kVA) dapat 

didefinisikan sebagai faktor daya (pf) atau cos . Harga cos  adalah mulai dari 0 

sampai 1. Berarti kondisi terbaik yaitu pada saat harga P (kW) maksimum atau 

harga cos  = 1 dan ini disebut juga dengan cos  yang terbaik. Namun dalam 

kenyatannya harga cos  yang ditentukan oleh PLN sebagai pihak yang mensuplai 

daya adalah sebesar 0,8. jadi untuk harga cos  < 0,8 berarti pf dikatakan jelek. 

Jika pf pelanggan jelek (rendah) maka kapasitas daya aktif (kW) yang dapat 

digunakan pelanggan akan berkurang. Kapasitas itu akan terus menerus turun 

seiring dengan semakin menurunnya pf sistem kelistrikan pelanggan. 

Untuk memperbesar harga cos  (pf) yang rendah hal yang mudah 

dilakukan adalah memperkecil sudut  sehingga menjadi 1 berarti  > 1. sedang 

untuk memperkecil sudut  itu hal yang mungkin dilakukan adalah memperkecil 

komponen daya reaktif (kVAR). Berarti komponen daya reaktif yang ada bersifat 

induktif harus dikurangi dan pengurangan itu bisa dilakukan dengan menambah 

suatu sumber daya reaktif yaitu berupa Energy Saver. 
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Proses pengurangan itu bisa terjadi karena kedua beban (induktor dan 

kapasitor) arahnya berlawanan akibatnya daya reaktif menjadi kecil. Bila daya 

reaktif menjadi kecil sementara daya aktif tetap maka harga pf menjadi besar 

akibatnya daya nyata (kVA) menjadi kecil sehingga rekening listrik menjadi 

berkurang.  

  

1.2. Rumusan Masalah 

Dalam penggunaan energi listrik, kapasitor memiliki peranan dalam 

perbaikan faktor daya (pf) , sehingga permasalahan yang akan di bahas dalam 

Penelitian ini meliputi : 

1. Bagaimana perhitungan efisiensi penggunaan Energy Saver dalam 

beban listrik? 

2. Bagaimana pengaruh pemasangan Energy Saver dalam perbaikan 

faktor daya ?  

3. Apakah yang diperoleh dengan dipasangnya Energy Saver? 

4. Bagaimana keunggulannya Energy Saver? 

1.3. Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan Penelitian ini adalah menganalisa seberapa besar 

pengaruh pemasangan Energy Saver yang disebabkan oleh adanya pembebanan 

listrik lebih serta keunggulan dan kekurangan dalam penggunaan Energy Saver 

tersebut. 
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1.4. Batasan Masalah 

 Agar pembahasan dalam Penelitian ini dapat mencapai sasaran maka ruang 

lingkup pembahasannya kita batasi sebagai berikut : 

1. Perhitungan efisiensi penggunaan Energy Saver dalam beban listrik 

berdasarkan teori yang sudah dilakukan terlebih dahulu. 

2. Pengaruh pemasangan Energy Saver dalam perbaikan faktor daya terhadap 

biaya pembayaran rekening listrik. 

3. Keuntungan dari pemasangan Energy Saver. 

 

1.5. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan laporan Penelitian ini penulis dapat 

mempergunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :  

BAB I : Pendahuluan 

 Terdiri dari latar belakang, pokok permasalahan, tujuan, 

batasan masalah dan sistematika penulisan. 

BAB II :  Landasan Teori 

 Menjelaskan dan memaparkan dasar teori yang secara umum 

berhubungan dengan kapasitor, antara lain pengertian 

kapasitor, proses kerja kapasitor, tipe-tipe kapasitor, tegangan 

kerja, temperatur kerja dan toleransi kapasitor, peranan 

kapasitor dalam penggunaan energi listrik, pemasangan dan 

perawatan kapasitor. 
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BAB III : Metodelogi Penelitian 

  Dalam bab ini dijelaskan mengenai metodelogi penelitian, yang 

meliputi : lokasi penelitian, jenis data, sumber data, teknik 

pengumpulan data terhadap perhitungan efisiensi beban listrik. 

BAB IV : Pembahasan  

  Cara perhitungan efisiensi beban listrik. 

BAB V : Penutup 

  Pada bagian penutup ini terdapat kesimpulan - kesimpulan dan 

juga    saran - saran dari penulis. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Umum 

Biaya adalah hal terpenting dalam penerapan teknik dan dalam 

kebanyakan hal merupakan faktor kritis di dalam menentukan jenis dari 

jaringan yang akan dipasang. 

Daya yang diberikan oleh suatu jaringan tergantung pada daya 

keluaran dari jaringan dan efisiensinya. Tetapi, suatu jaringan dengan 

faktor daya yang rendah mengakibatkan (untuk suatu daya tertentu) 

pemakaian kVA yang tinggi. Pemakai yang bijaksana akan selalu 

membuat permintaan maksimum (maximum demand, disingkat m.d) yang 

ada pada sistem catu daya minimum, karena biaya berhubungan dengan 

tarif m.d1 

Faktor daya dari jaringan dapat diperbaiki dengan pemasangan alat 

yang memiliki komponen utama berupa kapasitor. Keuntungan alat ini 

antara lain mampu mereduksi daya sampai 30%, meningkatkan pf antara 

95-100%, dapat mengeliminasikan terjadinya harmonik. Dengan demikian 

pemakaian energi listrik bisa dihemat yaitu dengan cara mengoptimalkan 

konsumsi energi masing-masing peralatan yang digunakan, memperkecil 

gejala harmonik dan menstabilkan tegangan.2 

 

 
1 Noel M. Morris. Aplikasi Listrik dan Elektronika, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,1988, 

pp.91-93 
2 Aswan. Kapasitor, http:www.electroniclab.com, 2005 
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2.2. Daya Listrik 

Daya listrik merupakan energi yang dihasilkan oleh sumber atau 

yang diserap oleh alat listrik persatuan waktu dalam rangkaian arus listrik. 

Sebuah sumber AC mengeluarkan energi listrik dalam bentuk energi aktif 

dan energi reaktif. 

Kawat yang diberi aliran listrik, maka arus listrik akan mengalir 

melalui penghantar tersebut. Dalam keadaan arus mengalir, maka listrik 

yang lewat penghantar dengan sendirinya akan bergesekan dengan 

molekul-molekul yang ada didalamnya. Dari gesekan arus yang mengalir 

dengan molekul penghantar tersebut akan menimbulkan daya listrik. Daya 

listrik dinyatakan dalam satuan Watt disingkat (W).3 

 

2.2.1. Daya Aktif (P) 

Daya aktif adalah energi yang diperlukan untuk 

ditransformasikan atau diubah ke bentuk energi yang lain, 

misalnya: energi mekanik, panas, cahaya dan sebagainya. 

Untuk perhitungan daya aktif yang digunakan pada alat 

listrik dapat ditulis sebagai berikut: 

  Untuk 1 fasa: 

   P = V.I cos  (Watt)……………………………………(2.1) 

  Untuk 3 fasa: 

   P = 3.VL . IL cos …………………………………….(2.2) 

      = 3.VP . IP cos  

 
3 Fajar Sugiarto. Teori Dasar Elektronika & Teknik Merakit Pesawat Penerima Radio Transistor, 

CV Anugerah, Surabaya, 1991, p.10 
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  Dengan: 

   VL = Tegangan Line (Volt) 

   IL = Arus Line (Ampere) 

   VP = Tegangan Fase (Volt) 

   IP = Arus Fase (Ampere) 

   Cos  = Faktor daya beban 

 

2.2.2. Daya Reaktif (Q) 

Daya reaktif adalah energi yang diperlukan oleh peralatan 

yang bekerja dengan sistem elektromagnet, yaitu untuk 

pembentukan medan magnetnya. Peralatan yang demikian 

diantaranya: trafo, motor, lampu gas, dan sebagainya. 

Daya reaktif Q yang digunakan oleh suatu rangkaian adalah:4 

Q = arus x komponen V yang tegak lurus terhadap I 

 = I .V sin ………………………………………………...(2.3) 

 = V.I sin   volt-ampere reaktif (VAR) 

 

2.2.3. Daya Nyata (S) 

Daya nyata adalah merupakan penjumlahan vektor dari 

daya aktif dan daya reaktif. Daya nyata atau daya semu sering juga 

disebut daya kompleks. Daya yang dibangkitkan pada sumber 

pembangkit tenaga listrik adalah daya semu. 

 

 
4 Noel M. Morris. Aplikasi Listrik dan Elektronika, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,1988, 

pp.28-29 
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Daya nyata yang digunakan oleh sebuah rangkaian adalah: 

        S = tegangan x arus 

   = V.I volt-ampere (VA)………………..(2.4) 

Dari persamaan di atas, besarnya volt-ampere yang digunakan oleh 

sebuah rangkaian adalah perkalian dari arus I yang mengalir dalam 

rangkaian dan tegangan V yang melalui rangkaian (perhitungan ini 

tanpa memperhatikan sudut fase).5 

 

2.3. Segitiga Daya dan Faktor Daya 

Faktor daya atau cos  adalah perbandingan antara daya aktif (W) 

dengan daya nyata (VA). Sebuah instalasi listrik akan semakin optimum, 

baik dari segi teknis maupun ekonomis, jika nilai faktor dayanya 

mendekati atau mencapai satu. 

Rumusan faktor daya ditulis sebagai berikut: 

 PF = P / S 

       = P / V.I…………………………………………………...(2.5) 

 Dengan: 

PF = cos  = faktor daya 

S = daya nyata 

P = daya aktif 

Jika tiap sisi dari segitiga daya sebuah rangkaian terdiri dari suatu 

resistansi dan reaktansi dikalikan dengan besarnya arus, hasilnya adalah 

segitiga daya seperti pada gambar 2.1. 

 
5 Noel M. Morris. Aplikasi Listrik dan Elektronika, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,1988, 

pp.28-29 
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Segitiga ini menunjukkan bahwa : 

P = S cos    

   = V.I cos …………………………………………………………...(2.6) 

Berarti : 

Daya P = daya nyata (S) x faktor daya (cos ) 

Faktor daya = cos  

Faktor daya mempunyai nilai 1,0 jika arus sefase dengan tegangan 

terpasang ( = 0), dan bernilai nol jika  = 90 (yang timbul dalam 

rangkaian yang terdiri dari sebuah induktor murni atau sebuah kapasitor 

murni) 

  

   (a)         (b) 

Gambar 2.1.  Segitiga Daya 

Karena faktor daya sebuah rangkaian adalah sama dengan cos , 

maka dari segitiga impedansi sebuah rangkaian seri (baik rangkaian RL 

maupun RC), faktor dayanya diberikan oleh : 

Faktor daya = cos  = R/Z        dimana   Z = R + jX 

Cukup sering, para insinyur menganggap sebuah rangkaian 

mempunyai faktor daya “ketinggalan” atau faktor daya “mendahului” 

tanpa kualifikasi lain. Jika digunakan dalam hubungan ini, patokan dibuat 

berdasarkan sudut fase arus terhadap tegangan, misalnya fasor tegangan 
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secara otomatis dianggap berada pada arah patokan. Berarti, faktor daya 

“ketinggalan” menyatakan bahwa arus ketinggalan dibelakang tegangan 

catu daya dan faktor daya “mendahului” menyatakan bahwa arus 

mendahului tegangan. 

Juga dari segitiga daya, daya nyata (VA) dapat dihubungkan 

dengan daya (W) dan daya reaktif (VAr) sebagai berikut :6 

S =  (P2 + Q2)     VA……………………………………………….…(2.7) 

 

2.4. Penyebab Rendahnya Faktor Daya 

Faktor daya yang rendah dihasilkan oleh peralatan-peralatan 

seperti: 

a. Penggunaan motor-motor induksi terutama pada beban-beban rendah 

dimana motor induksi digunakan sebagai penggerak mesin-mesin atau 

peralatan lain yang bekerja pada faktor daya tertinggal dikontribusikan 

pada sentral listrik. 

b. Penggunaan lampu-lampu gas yang bekerja pada faktor daya yang 

rendah dan unit-unit ballast (ballast) dari lampu pelepas (discharge 

lighting) yang memerlukan arus magnetisasi reaktif untuk geraknya. 

c. Alat-alat busur listrik juga mempunyai faktor daya yang rendah. 

d. Trafo-trafo di dalam gardu yang mempunyai faktor daya tertinggal 

karena trafo-trafo tersebut mengambil arus magnetisasi sehingga arus 

totalnya akan tertinggal oleh tegangannya. 

 
6 Noel M. Morris. Aplikasi Listrik dan Elektronika, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,1988, 

pp.29-30 
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Medan magnet dari peralatan-peralatan seperti ini memerlukan arus yang 

tidak melakukan kerja yang bermanfaat dan tidak mengakibatkan panas 

atau daya mekanis, tetapi yang diperlukan hanyalah untuk membangkitkan 

medan. Walaupun arus dikembalikan ke sumber jika medan turun 

mendadak, perlu penambahan penampang kabel dan instalasi untuk 

membawa arus ini. Suatu kelebihan dari instalasi kapasitor juga akan 

menghasilkan suatu faktor daya yang buruk, tetapi hal ini tidak biasanya 

terjadi. 

 

2.5. Keuntungan-keuntungan atas Perbaikan Faktor Daya 

Seperti telah dijelaskan sebelumnya, jika sistem tenaga listrik bekerja pada 

faktor daya yang rendah, maka biaya investasi untuk sistem pembangkit, 

transmisi dan distribusi akan bertambah besar. Ini berarti biaya investasi 

naik dan biaya-biaya tetap tahunan akan meningkat pula. 

Keuntungan dari perbaikan faktor daya adalah: 

a. Meningkatkan daya yang tersedia pada trafo 

- Optimasi biaya: ukuran kabel diperkecil 

- Penurunan turun tegangan 

- Peningkatan kemampuan jaringan dalam menyalurkan daya 

b. Mengurangi naiknya arus atau suhu pada kabel sehingga mengurangi 

rugi-rugi, dan lain-lain. 
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2.6. Koreksi Faktor Daya 

Kebanyakan beban listrik dalam sistem daya adalah beban induktif 

dimana arus ketinggalan dibelakang tegangan catu daya. Dalam banyak 

hal, merupakan kebutuhan ekonomis bagi pihak pencatu daya untuk 

meminta pemakai supaya mempertahankan sejumlah faktor daya yang 

pantas. Resiko yang harus dibayar pemakai jika hal ini tidak dipenuhi 

adalah tagihan listrik yang lebih tinggi. Karena itu biasanya pemakai 

mempertahankan beban pada suatu faktor daya yang pantas. 

Beban pemakai dapat dianggap sebagai suatu resistor seri dengan 

sebuah induktor, seperti ditunjukkan dalam (gambar 2.2a). Resistor R 

merupakan elemen pemakai daya dari beban (yang dapat, misalnya, 

mewakili kerja dari sebuah motor), dan induktor L mewakili elemen 

induktif dari beban (mewakili, misalnya, gulungan dari sebuah motor). 

Karena tak adanya kapasitor C, arus beban I1 mempunyai sudut fase 1 

(lihat gambar 2.2b) dan faktor daya cos 1. 

      

Gambar 2.2. Koreksi faktor daya oleh kapasitor: 

(a) diagram rangkaian, (b) diagram fasor 
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Jika kapasitor koreksi faktor daya dihubungkan secara paralel 

dengan beban induktif, kapasitor mengalirkan arus mendahului IC dari catu 

daya (lihat diagram fasor pada gambar 2.2b). Akibatnya arus I yang 

mengalir dari catu daya adalah 

I = jumlah fasor dari I1 dan IC 

Hasilnya dapat dilihat dalam diagram fasor. Perhatikan bahwa 

sudut fase dari arus I yang mengalir dari catu daya setelah kapasitor 

koreksi faktor daya dihubungkan adalah , yang lebih kecil dari sudut 

ketinggalan 1 dari beban itu sendiri. Sebagai akibatnya, faktor daya 

pemakai diperbaiki dari cos 1 menjadi cos . 

Dengan analisa matematik dapat ditunjukkan bahwa, untuk setiap 

beban yang diberikan, terdapat batasan ekonomis terhadap besarnya 

koreksi faktor daya.7 

 

2.7. Rekening Listrik 

 Rekening listrik, seperti diketahui, merupakan biaya yang wajib 

dibayar pelanggan setiap bulan. Ada beberapa komponen dalam 

menghitung rekening. 

1.       Biaya Beban : 

Adalah biaya yang besarnya tetap, dihitung berdasarkan daya 

kontrak.  

 
7 Noel M. Morris. Aplikasi Listrik dan Elektronika, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,1988, 

pp.37-38 
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2.       Biaya Pemakaian (kWh) 

Adalah biaya pemakaian energi, dihitung berdasarkan jumlah 

pemakaian energi yang diukur dalam kWh. Untuk golongan tarif 

tertentu, pemakaian energi ini dipilah menjadi beberapa bagian, 

yaitu sistem 2 blok dan sistem 3 blok. 

a. Sistem 2 blok  

Diterapkan pada : 

TARIF DAYA BLOK 1 BLOK 2 

S-2 

450 VA – 900 VA 

> 2200 VA s/d 200 

kVA 

< 60 jam nyala > 60 jam nyala 

S-3 di atas 200 kVA LWBP WBP 

R-1 450 VA – 900 VA < 60 jam nyala > 60 jam nyala 

B-1 s/d 2200 VA < 120 jam nyala > 120 jam nyala 

B-2 

3500 VA s/d 200 

kVA 

< 100 jam nyala > 100 jam nyala 

B-3 di atas 200 kVA LWBP WBP 

I-1 s/d 14 kVA < 80 jam nyala > 80 jam nyala 

I-2 

> 14 kVA s/d  200 

kVA 

LWBP WBP 

I-3 di atas 200 kVA LWBP WBP 

P-2 di atas 200 kVA LWBP WBP 
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di mana WBP adalah Waktu Beban Puncak pada pukul 18.00 s/d 

22.00 sedangkan LWBP adalah Luar Waktu Beban Puncak. 

b. Sistem 3 blok 

Diterapkan pada daya tersambung  1300 VA dan 2200 VA untuk tarif  

S-2 dan R-1 dengan rincian :  

-          Blok 1 untuk pemakaian 20 kWh pertama 

-          Blok 2 untuk pemakaian 40 kWh berikutnya 

-          Blok 3 untuk pemakaian kWh selanjutnya. 

3.       Biaya Kelebihan kVARh : 

 Adalah biaya yang dikenakan untuk pelanggan golongan tarif S-3, 

B-3, I-2, I-3, I-4, P-2, apabila jumlah   pemakaian kVARh yang 

tercatat dalam 1 (satu) bulan lebih tinggi dari 0.62 x jumlah kWh 

bulan yang   bersangkutan, sehingga faktor daya (Cos ) rata-rata 

kurang dari 0.85. 

4.      Biaya Pemakaian Trafo / Sewa Trafo : 

 Adalah biaya yang dikenakan untuk pelanggan tertentu, yang tidak 

dapat menyediakan trafo sendiri. 
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5.      Pajak Penerangan Jalan (PPJ) : 

Adalah pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah (Pemda) 

berdasarkan Peraturan Daerah (Perda). Besarnya pajak juga 

ditentukan oleh Perda. Komponen ini disetorkan ke Kas Pemda, dan 

masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

6.      Biaya Meterai : 

Besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku saat ini yaitu :8 

a. Rp 3000 bila besarnya tagihan adalah Rp 250.000 s/d Rp 

1.000.000  

b. Rp 6000 bila besarnya tagihan di atas Rp 1.000.000  

 

2.8.  Pembacaan Alat Ukur dan Pencatatan Meter 

Seperti diketahui, pelanggan diwajibkan membayar atas pemakaian 

tenaga listrik setiap bulan. Untuk mengetahui besarnya pemakaian tenaga 

listrik dalam waktu 1 (satu) bulan itu, digunakan alat pengukur yang 

dipasang di lokasi pelanggan, akan tetapi kendati alat pengukur itu 

dipasang di lokasi pelanggan, umumnya pelanggan tidak tahu benar 

bagaimanakah cara membaca alat ukur tersebut. 

 
8 Anonim. Cara Menghitung Rekening Listrik. http://www.indo.net.id 
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Sesungguhnya, ada beberapa macam alat ukur yang dipasang yaitu: 

kWh-meter tarif tunggal, kWh-meter tarif ganda, kVArh-meter, kVA-max 

yang dipasang sesuai dengan kelompok dibawah ini : 

Tabel 2.1. Golongan Tarif dan Alat Ukur 

GOLONGAN TARIF 

ALAT UKUR YANG 

DIGUNAKAN 

S-1 Tidak memakai alat ukur 

S-2, R-1, R-2, R-3, B-1, B-2, I-1 KWh meter tarif tunggal 

S-3, B-3, I-2, I-3 

KWH meter tarif ganda 

KVARh meter 

I-4 

KWH meter tarif ganda 

KVARh meter 

KVA max 

 

Selain alat ukur di atas, ada pula peralatan bantu pengukuran yaitu: 

time switch, trafo arus dan trafo tegangan. Time switch itu dipasang pada 

pengukuran tarif ganda yang berfungsi untuk memindahkan register 

pengukuran dari LWBP (Luar Waktu Beban Puncak) ke WBP (Waktu 

Beban Puncak) dan sebaliknya. Sedangkan trafo arus dan trafo tegangan 

berfungsi membantu pengukuran pada pelanggan dengan daya besar (di 

atas 53.000 VA), karena adanya batas kemampuan meter dalam hal arus 

dan tegangan. 
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Dari kedua alat bantu itulah lantas kita mengenal adanya istilah 

rasio, yaitu perbandingan lilitan kumparan primer dan sekunder, atau 

perbandingan nilai sebenarnya  (input) dengan nilai setelah melewati trafo 

(output).9 

 2.9. Cara Membaca Alat Ukur 

Pada dasarnya, besar energi yang telah dipakai oleh pelanggan 

ditunjukkan dengan angka-angka (register) yang tertera pada alat ukur 

kWh meter.10 Jumlah pemakaian yang sebenarnya dihitung berdasarkan 

angka-angka yang tertera pada register sebelumnya (awal) yang 

dikurangkan terhadap angka-angka yang tertera pada register terakhir 

(akhir) atau dapat dinyatakan dengan rumus kWh = (selisih pembacaan 

meter kWh) x Faktor Meter. 

Selisih pembacaan meter kWh = Penunjukan meter bulan ini dikurangi 

Penunjukan meter bulan lalu 

Faktor meter = Rasio CT x Rasio PT x faktor Register 

2.10.    kWh Meter 

kWh meter adalah alat pengukur energi listrik yang mengukur langsung 

hasil kali tegangan, arus, factor kerja dan waktu dalam jam (V.I.cos .H) 

yang bekerja padanya selama jangka waktu tertentu tersebut. 

 
9 Anonim. Pembacaan alat ukur dan Pencatatan Meter. http://www.plnjaya.co.id 
10 Anonim. Pembacaan alat ukur dan Pencatatan Meter. http://www.plnjaya.co.id 
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2.10.1. Cara Kerja kWh Meter 

Alat ukur ini mempunyai dua buah elektromagnet seperti terlihat 

pada gambar berikut. 

 

Gambar 2.3. Prinsip kerja kWh Meter 

Elektromagnet M1 dirangsang oleh arus line dan dikenal sebagai 

magnet seri. Alternating fluk 1 dihasilkan v yang oleh magnet seri ini 

akan sebanding dan sefase dengan arus line. Gulungan pada magnet lain 

M2, disebut magnet shunt yang dihubungkan dengan suplai tegangan V. 

fluk 2 yang dihasilkan oleh magnit akan sebanding dengan tegangan 

suplai V dan tertinggal 90o di belakang tegangan ini. 

Sebagian besar fluk 2 ini menyeberangi celah sempit diantara pusat dan 

sisi cabang M2, tetapi sebagian kecilnya yaitu yang paling berguna akan 

melalui mangkukan D. kedua fluk 1 dan 2 menginduksi ggl (gaya gerak 

listrik) pada mangkukan, yang selanjutnya akan menghasilkan pusaran 

eddy current (arus eddy). 
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Reaksi antara fluk-fluk ini dengan eddy current menghasilkan kopel 

pendorong pada mangkukan. Kopel pengerem dihasilkan oleh sepasang 

magnet yang dipasang secara diametrik dengan magnit M1 dan M2. 

 

Gambar 2.4. Magnit pengerem kopel 

Rangkaian yang demikian akan mengurangi interaksi antara fluk 

M1 dan M2. jika sebagian luasan mangkukan putar melalui celah udara 

magnet pengerem, eddy current akan terinduksi padanya, sehingga 

menghasilkan kopel yang diperlukan. 

2.10.2. Teori kWh Meter 

Berdasarkan gambar dibawah ini. 

 

Gambar 2.5. Efek Input Arus dan Tegangan pada kWh Meter 
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Arus pada pressure coil = V/L sehingga 2 ~ V/L dan tertinggal 

90o terhadap tegangan, besarnya kopel pendorong adalah: 

Td ~ . 1m.2n dimana 1m dan 2n adalah fluk-fluk maksimum yang 

dihasilkan oleh magnet M1 dan M2, sedangkan sudut  adalah sudut 

antara kedua fluk ini. 

Dengan menganggap bahwa fluk-fluk ini sebanding dengan masing-

masing arus, yaitu: 

Arus yang melalui M1 = I 

Arus yang melalui M2  = V/L 

 = 90o -  dimana  adalah sudut faktor daya beban. 

Td ~ . V/L.I.cos (90o-) 

Td ~ V.I cos  ~ Daya 

Alat ukur ini mengalami error suhu yang diakibatkan oleh aliran 

eddy current (arus eddy) pada tahanan yang efeknya sangat besar terhadap 

tahanan karena pada arus eddy yang besar terdapat rugi-rugi arus eddy 

yang besar pula yaitu dengan hilangnya energi dalam bentuk panas. 

Pengukuran daya di kWh meter dapat diketahui dapat diketahui selain dari 

hasil pembacaannya juga dapat dihitung dari jumlah putaran kWh meter 

selama satu jam dalam waktu pengukuran, perhitungan ini dapat dilakukan 



 

 

33 

 

karena dalam kWh meter selalu tertera konstanta kWh meter atau yang 

ditulis dengan Kh. 

Perhitungan daya dalam kilo Watt jam dapat dilakukan dengan 

rumus: 

Eh  =  Kh x Putaran selama 1 jam (kWh) 

Sedangkan daya aktif yang terpakai dapat dihitung dengan rumus: 

P  =  Eh / t  (kW)…………………………………………………….…(2.8) 

Dimana: Eh =  Daya dalam kW jam (kWh) 

  Kh =  konstanta kWh meter (KW) 

  t =  waktu (jam) 

  P =  daya aktif (kW) 

2.10.3. kWh Meter 3 fasa 

Pada dasarnya cara kerja dari kWh meter 3 fasa sama dengan kWh 

meter 1 fasa hanya pada kWh meter 3 fasa mempunyai beberapa jenis 

yaitu: 

- kWh meter 3 fasa dengan 3 kawat, pada jenis ini terdapat 2 

kumparan magnet seri dan 2 kumparan magnet shunt 

- kWh meter 3 fasa dengan 4 kawat, pada jenis ini terdapat 3 

kumparan magnet seri dan 3 kumparan magnet shunt. 
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Pada kWh meter mempunyai error-error, karena kWh meter 

bekerja secara induksi. Error pada kWh meter adalah: 

- Error fase: karena biasanya fluk yang ditimbulkan medan magnet 

shunt tidak tepat tertinggal 90o terhadap tegangan suplai karena 

coil ada resistansinya, maka kopel tidak = 0 pada faktor daya = 0. 

- Error kecepatan: error ini dapat diketahui saat alat diuji dengan 

beban yang non induktif, error ini dapat dihilangkan dengan 

mengatur posisi magnit pengeremnya. Gerakan kutub pada magnet 

pengerem ke pusat mangkukan akan mengurangi kopel pengerem, 

dan sebaliknya. 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. kWh Meter 
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2.11.    Kategori Pencurian Aliran Listrik 

a. Mencantol aliran listrik 

Jangan sekali-kali karena aliran listrik di rumah kekurangan daya, 

lalu mencantolkan kabel begitu saja ke jaringan kabel PT. PLN 

(PERSERO) yang tak jauh dari halaman rumah. Sekecil apa pun  

menggunakan aliran dengan cara tidak sah seperti itu, modus ini masuk 

dalam katagori pencurian. 

Sebut bahwa kita tak menyantol dari jaringan kabel PT. PLN 

(PERSERO).. Tapi atas rasa setiakawan tetangga, kita menyambung kabel 

dari rumah kita ke rumah sebelah. Cara ini pun tidak legal, kita tetap 

menghadapi sanksi dari PT. PLN (PERSERO). 

Contoh lain, kita melakukan pencantolan untuk penerangan jalan 

umum langsung dari jaringan PT. PLN (PERSERO). Kendati untuk 

kepentingan umum, menyantol aliran listrik seperti ini adalah tidak legal, 

dan tetap akan menghadapi sanksi dari PT. PLN (PERSERO). 

b. Mempengaruhi daya 

Kita tidak menyantol kabel, tapi dengan keahlian sendiri mencoba 

mengubah alat pembatas daya (sekering MCB), agar daya di rumah kita 

lebih besar. Tanpa kesepakatan PT. PLN (PERSERO), cara mengubah itu 

sama ilegalnya dengan menyantol. 
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c. Memperlambat putaran kWh Meter 

Pada beberapa kasus para petugas yang mencatat angka pada kWh 

Meter kita, menemukan kelicikan para pelanggan yang mengatur putaran 

kWh Meternya dengan alat yang sederhana. Sebuah cara yang lebih licin 

ketimbang menyantol. 

Para pelanggan yang melakukan ini tentu berharap rekening yang 

dibayarkan nanti, akan jauh lebih kecil dari angka yang dicatat petugas. 

Tapi harap diingat bahwa, para petugas pencatat walau sekali 

waktu bisa kita bohongi. Lain waktu alat pengukur kWh Meter kita akan 

diperiksa oleh tim pemeriksa yang tak bisa kita bohongi 

 

2.12.  Kapasitor / Kondensator 

2.12.1. Pengertian 

Kondensator ialah jenis komponen elektronika yang 

sifatnya dapat menyimpan tenaga listrik selama kurun waktu yang 

ditentukan tanpa disertai reaksi kimia. Kondensator mempunyai 

nama lain, yang orang kadang-kadang menyebutnya ‘kapasitor’. 

Sedikit-dikitnya kondensator ini mempunyai dua bagian 

plat logam yang terpisah oleh bahan isolasi. Bahan isolasi ini 

disebut dielektrikum.11 

 

 
11 Fajar Sugiarto. Teori Dasar Elektronika & Teknik Merakit Pesawat Penerima Radio Transistor, 

CV Anugerah, Surabaya, 1991, p.38 



 

 

37 

 

2.12.2. Jenis Kapasitor 

Kapasitor jenisnya banyak, diantaranya adalah sebagai berikut:12 

a. Kondensator keramik 

Dinamakan kondensator keramik karena bahan isolasi pelat 

(dielektrikumnya) terbuat dari keramik. Komponen ini 

mempunyai nilai kapasitas yang sangat kecil dibandingkan 

dengan kondensator lainnya. Nilai kapasitas sekitar 1 mikro 

Farad. Kondensator keramik bentuknya bulat pipih, 

mempunyai dua kaki (terminal) yang tak berkutub positif 

maupun negatif. Dengan demikian pemasangannya sangat 

mudah. 

b. Kondensator mika 

Dikatakan kondensator mika karena dielektrikumnya terbuat 

dari bahan mika. Kondensator ini juga mempunyai kapasitor 

kecil jika dibandingkan kondensator elektrolit dan lain-lainnya. 

Biasanya digunakan pada rangkaian penguat frekuensi tinggi 

dan menengah. Terminal kakinya sama dengan kondensator 

keramik, tidak mempunyai kutub negatif maupun positif. 

Bentuk kondensator ini kecil, bulat, pipih dan kebanyakan 

warnanya coklat. 

c. Kondensator elektrolit 

Kondensator elektrolit ialah suatu jenis kondensator yang 

bahan dielektrikumnya terbuat dari garam aluminium. 

 
12 Fajar Sugiarto. Teori Dasar Elektronika & Teknik Merakit Pesawat Penerima Radio Transistor, 

CV Anugerah, Surabaya, 1991, pp.38-43 
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Kondensator elektrolit atau sering disebut elco ini mempunyai 

kapasitas yang lebih besar, kira-kira diatas satu mikro farad. 

Terminal (kakinya) berjumlah dua buah dan mempunyai 

polaritas kutub positif dan kutub negatif. Dengan demikian, 

kita harus berhati-hati bila memasang atau merakit komponen 

ini. Bila terbalik, maka pesawat kita tak akan bisa bekerja. 

Untuk mengetahui mana terminal negatif atau positif mudah 

dikenali, biasanya ada tanda di tubuh komponen itu sendiri 

dengan menunjuk pada salah satu kaki. Kondensator ini banyak 

kita jumpai pada hampir setiap rakitan elektronika. Bentuk 

fisiknya silinder, memanjang dan bulat. Diluar badannya 

dilapisi dengan bahan plastik. Biasanya digunakan pada 

rangkaian penguat frekuensi rendah dan sebagai filter arus DC 

yang terdapat pada power suplay atau adaptor. 

d. Kondensator udara 

Kondensator udara sering disebut variabel kondensator 

(VARCO). Dikatakan kondensator udara karena bahan 

dielektrikumnya dari udara. Yakni celah-celah udara sebagai 

pemisah antara plat satu dengan plat lainnya. Kondensator 

variabel ini dapat diubah-ubah karena ada as dan ada gagang 

untuk merubahnya. Bentuk fisiknya ada yang besar dan ada 

pula yang sedang. Sedangkan nilai kapasitasnya kecil. 

Terminal/kakinya ada tiga buah, yang satu selalu berhubungan 

pada chasis. Kondensator ini banyak dipakai untuk pesawat 
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penerima radio transistor. Fungsinya untuk mencari frekuensi 

dari pemancar. 

e. Kondensator polyester 

Dinamakan kondensator polyester karena bahan isolasinya atau 

dielektrikumnya terbuat dari bahan polyester. Terminal kakinya 

sama dengan kondensator keramik yaitu tidak mempunyai 

polaritas kutub positif maupun negatif. Kakinya ada dua yang 

bisa dipasang bolak-balik, sama saja. Biasanya digunakan pada 

rangkaian penguat frekuensi tinggi dan menengah. Sedangkan 

kapasitasnya dibawah satu mikro Farad, kecil sekali. 

Komponen ini banyak kita jumpai pada pesawat penerima radio 

transistor dan amplifier dengan power output sebesar antara 5-

30 watt. Bentuk komponen ini hampir persegipanjang, agak 

pipih berwarna coklat. Tapi ada juga yang warnanya hijau. 

f. Kondensator mylar 

Kondensator ini bahan isolasinya (dielektrikumnya) terbuat 

dari mylar. Ia mempunyai kapasitas yang kecil, kira-kira 

dibawah satu mikro farad. Banyak kita jumpai pada rangkaian 

radio penerima transistor, dan biasa dipergunakan untuk 

keperluan rangkaian penguat frekuensi tinggi dan rendah. 

Bentuknya hampir persegiempat, pipih, kecil dan banyak yang 

berwarna hijau. 
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2.12.3. Kapasitansi 

Kapasitansi didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu 

kapasitor untuk dapat menampung muatan elektron. Coulombs 

pada abad 18 menghitung bahwa 1 coulomb = 6,28 x 1018 elektron. 

Kemudian Michael Faraday membuat postulat bahwa sebuah 

kapasitor akan memiliki kapasitansi sebesar 1 farad jika dengan 

tegangan 1 volt dapat memuat muatan elektron sebanyak 1 

coulomb. Dengan rumus dapat ditulis: 

Q = C.V  ,       dimana Q = muatan elektron dalam  C (coulombs) 

        C = nilai kapasitansi dalam F (farads) 

   V = besar tegangan dalam V (volt) 

Dalam praktek pembuatan kapasitor, kapasitansi dihitung 

dengan mengetahui luas area plat metal (A), jarak (t) antara kedua 

plat metal (tebal dielektrik) dan konstanta (k) bahan dielektrik. 

Dengan rumusan dapat ditulis sebagai berikut: 

 C = (8,88 x 10-12) (k A / t) 

Berikut adalah tabel contoh konstanta (k) dari beberapa 

bahan dielektrik yang disederhanakan. 

Tabel 2.2. Contoh konstanta (k) 

 

Udara vakum k = 1 

Aluminium oksida k = 8 

Keramik k = 100 – 1000 

Gelas k = 8 

Polyethylene k = 3 

 

Untuk rangkaian elektronik praktis, satuan farad adalah 

sangat besar sekali. Umumnya kapasitor yang ada di pasar 
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memiliki satuan F (10-6 F), nF (10-9 F), dan pF (10-12 F). Konversi 

satuan penting diketahui untuk memudahkan membaca besaran 

sebuah kapasitor. Misalnya 0,047 F dapat juga dibaca sebagai 47 

nF, atau contoh lain 0,1 nF sama dengan 100 pF.13 

Besarnya kapasitas kondensator ditentukan oleh beberapa 

faktor yang diantaranya adalah sebagai berikut: 

- Luas plat penghantar 

- Jarak antara plat-plat penghantar tersebut atau tebalnya 

isolasinya 

- Jenis dielektrika yang dipakai, dan sebagainya. 

Dengan demikian, semakin tebal isolator (dielektrikumnya) 

maka semakin kecil kapasitasnya.14  

2.12.4. Kapasitor Daya 

2.12.4.1. Kapasitor seri dan paralel 

Kapasitor seri dan paralel pada sistem daya menimbulkan daya 

reaktif untuk memperbaiki faktor daya dan tegangan, karenanya 

menambah kapasitas sistem dan mengurangi kerugian. Dalam 

kapasitor seri daya reaktif sebanding dengan kuadrat arus beban, 

sedang pada kapasitor paralel sebanding dengan kuadrat tegangan. 

Ada beberapa aspek tertentu yang tidak menyenangkan pada 

kapasitor seri. Secara umum dapat dikatakan, biaya untuk 

memasang kapasitor seri lebih tinggi dari biaya pemasangan 

 
13 Aswan. Kapasitor, http:www.electroniclab.com, 2005 
14 Fajar Sugiarto. Teori Dasar Elektronika & Teknik Merakit Pesawat Penerima Radio Transistor, 

CV Anugerah, Surabaya, 1991, p.43 
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kapasitor paralel. Hal ini disebabkan karena peralatan perlindungan 

untuk kapasitor seri sering lebih kompleks. Juga biasanya, 

kapasitor seri didesain untuk daya yang lebih besar daripada 

kapasitor paralel untuk mengatasi pengembangan beban nantinya. 

Karena banyaknya keterbatasan untuk menggunakan 

kapasitor seri, banyak dipakai kapasitor paralel dalam sistem 

distribusi. 

2.12.4.2. Kapasitor paralel dalam sistem 

Pemasangan kapasitor paralel sangat penting untuk 

perendanaan reaktif dari sebuah sistem daya. Jelas bahwa saluran 

transmisi akan paling ekonomik bila dipakai mengirim daya aktif 

saja dimana kebutuhan daya reaktif  beban didapat dalam sistem 

disribusi dikonsumen atau kebanyakan pada tingkat substasion. Hal 

ini akan memungkinkan penggunaan optimum saluran transmisi, 

memperbaiki penampilan operasional dan mengurangi kerugian 

energi. Hal ini membutuhkan penelitian sistem dan perencanaan 

yang hati-hati untuk memenuhi kebutuhan daya reaktif system 

dengan cara sama dengan perencanaan daya aktif dan diprogram 

kapasitas generator tambahan. 

Kapasitor dalam sistem disusun dalam bentuk rangkaian 

penyimpan dan dapat dihubungkan dalam sembarang bentuk-

bintang ditanahkan, bintang yang tidak ditanahkan, bintang ganda 

netral melayang, bintang ganda netral ditanahkan, delta dan 

sebagainya. Rangkaian penyimpan yang dihubungkan secara delta 
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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 system atau transformator 

substasion ditanahkan secara efektif. 

Dalam menyusun rangkaian penyimpan, ada sejumlah 

pembatasan seperti misalnya jumlah unit minimum tergantung 

pada banyaknya bagian seri dan kebutuhan fusa pembatas yang 

lebih mahal bila arus kesalahan dan enersi yang tersimpan 

berlebihan. Sebagai contoh, rangkaian yang dihubungkan secara 

bintang dan ditanahkan dapat dibuat dengan satu bagian seri 

menggunakan unit 19 kV dan fusa pembatas arus. Dengan 

menggunakan dua kelompok seri unit 9,5 kV tiap fasa, arus 

kesalahan yang ada bila satu unit mengalami hunbung singkat, 

akan berkurang sehingga dapat dipakai fusa lepasan. Disamping itu 

pembuatan unit 9,5 kV lebih murah dari 19 kV. Hilangnya satu unit 

memperbesar tegangan pada rangkaian, jadi memperbesar 

kemungkinan kesalahan unit yang lain. Setiap tegangan lebih dapat 

memanaskan unit dan menurunkan masa pakai. Banyaknya unit 

minimum yang dibutuhkan untuk membatasi kenaikan tegangan 

sampai 10%, dapat dihitung dari persamaan berikut untuk 

kumpulan bintang yang ditanahkan 

N = 10 (1x1/S) – 1/S + 1……………………………………....(2.9) 

Dengan, 
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N = Jumlah minimum unit paralel dalam satu bagian seri. 

S = Jumlah bagian seri dalam setiap fasa. 

Sebaliknya dipakai dua tingkat deteksi pada rangkaian 

penyimpan yang besar. Satu relai disetel untuk bekerja bila satu 

unit hilang dan relai kedua untuk menggerakan pemutus rangkaian 

penyimpan bila tingkat tegangan lebih yang diijinkan (biasanya 

10%) dilampaui.15 

2.12.5. Proses Kerja Kapasitor 

Kapasitor yang akan digunakan untuk memperbesar pf dipasang 

dengan rangkaian beban. Bila rangkaian itu diberi tegangan maka 

elektron akan mengalir masuk ke kapasitor. Pada saat kapasitor 

penuh dengan muatan elektron maka tegangan akan berubah. 

Kemudian elektron akan keluar dari kapasitor dan mengalir ke 

dalam rangkaian yang memerlukannya dengan demikian pada saat 

itu kapasitor membangkitkan daya reaktif. Bila tegangan yang 

berubah itu kembali normal (tetap) maka kapasitor akan 

menyimpan kembali elektron. Pada saat kapasitor mengeluarkan 

elektron (Ic) berarti sama juga kapasitor menyuplai daya reaktif ke 

beban. Karena beban bersifat induktif (+) sedangkan daya reaktif 

bersifat kapasitor (-) akibatnya daya reaktif yang berlaku menjadi 

kecil.16 

Rugi-rugi daya sebelum dipasang kapasitor: 

Rugi daya aktif = I2.R Watt….……………...………..(2.10) 

 
15 A S Pabla. Sistem Distribusi Daya listrik, Erlangga, Jakarta, 1991, pp.281-283 
16 Aswan. Kapasitor, http:www.electroniclab.com, 2005 
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Rugi daya reaktif = I2.X VAR……………………......(2.11) 

Rugi-rugi daya sesudah dipasng kapasitor: 

Rugi daya aktif = (I - Ic) 2.R  Watt…………………...(2.12) 

Rugi daya reaktif = (I – Ic) 2.X VAR………………...(2.13) 

 

2.12.6. Ukuran Kapasitor untuk Perbaikan Faktor Daya 

Ukuran kapasitor untuk memperbaiki faktor daya sistem 

pada titik-titik tertentu dapat dihitung dengan bantuan komputer. 

Perhitungan secara manual dapat dilakukan untuk sistem distribusi 

yang relatif kecil, KVAR kapasitor yang dibutuhkan untuk 

memperbaiki faktor daya dari cos e sampai dengan cos d dipakai 

persamaan berikut :17 

KVAR = kW (tan e – tan d) 

Atau 

KVAR = kW  x FP………………………………………..…(2.14) 

Dimana , FP = faktor pengali 

Nomogram pada gambar 2.7 menyelesaikan persamaan ini. 

Dengan bantuan nomogram ini faktor pengali untuk setiap 

perbaikan faktor daya dapat dibaca langsung. KVAR kapasitor 

yang dibutuhkan untuk perbaikan ini akan berupa faktor pengali 

dan kW. 

 

 
17 A S Pabla. Sistem Distribusi Daya listrik, Erlangga, Jakarta, 1991, pp.287-288 
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Gambar 2.7: Nomogram untuk menghitung faktor pengali 

yang dibutuhkan untuk menentukan KVAR kapasitor. 

Faktor pengali = tan e – tan d 

 

2.12.7. Pemasangan Kapasitor 

Kapasitor yang akan digunakan untuk memperkecil atau 

memperbaiki pf penempatannya ada dua cara:18 

1. Terpusat kapasitor ditempatkan pada: 

a. Sisi primer dan sekunder transformator 

b. Pada bus pusat pengontrol 

2. Cara terbatas kapasitor ditempatkan: 

a. Feeder kecil 

b. Pada rangkaian cabang 

c. Langsung pada beban 

 

 
18 Aswan. Kapasitor, http:www.electroniclab.com, 2005 
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2.12.8. Perawatan Kapasitor 

Kapasitor yang digunakan untuk memperbaiki pf supaya tahan 

lama tentunya harus dirawat secara teratur. Dalam perawatan itu 

perhatian harus dilakukan pada tempat yang lembab yang tidak 

terlindungi dari dari debu dan kotoran. Sebelum melakukan 

pemeriksaan pastikan bahwa kapasitor tidak terhubung lagi dengan 

sumber. Kemudian karena kapasitor ini masih mengandung muatan 

berarti masih ada arus/tegangan listrik maka kapasitor itu harus 

dihubungsingkatkan supaya muatannya hilang. Adapun jenis 

pemeriksaan yang harus dilakukan meliputi:19 

• Pemeriksaan kebocoran 

• Pemeriksaan kabel dan penyangga kapasitor 

• Pemeriksaan isolator 

 

 
19 Aswan. Kapasitor, http:www.electroniclab.com, 2005 
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BAB III  

METODELOGI PENELITIAN 

 

3.1. Lokasi penelitian 

 Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian adalah CV. BUANA MAS di  

jl. Gunung Agung Denpasar. 

 

3.2. Jenis data 

a. Data kualitatif yaitu data yang bukan berupa angka 

b. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka yang dapat dihitung. 

 

3.3. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dan pengamatan. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. 

 

3.4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti. 

b. Wawancara 

Suatu cara pengumpulan data dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung kepada pihak yang dituju yang berhubungan 

dengan penelitian. 
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c. Study Dokumentasi 

Suatu cara pengumpulan data melalui arsip-arsip atau kepustakaan. 

 

3.5. Analisis Data 

 Dari data-data yang diperoleh maka analisis yang dipergunakan adalah 

analisis kuantitatif. 

 

3.6. Lokasi Penelitian 

 Penelitian terhadap perencanaan alat Energy Saver untuk meningkatkan 

efisiensi beban listrik di CV. BUANA MAS Denpasar. 

 

3.7. Daya Listrik 

 Kawat yang diberi aliran listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui 

penghantar tersebut. Dalam keadaan arus mengalir, maka listrik yang lewat 

penghantar dengan sendirinya akan bergesekan dengan molekul-molekul 

yang ada didalamnya. Dari gesekan arus yang mengalir dengan molekul 

penghantar tersebut akan menimbulkan daya listrik. Daya listrik dinyatakan 

dalam satuan Watt disingkat (W). 

3.7.1 Daya Aktif (P) 

Daya aktif adalah energi yang diperlukan untuk 

ditransformasikan atau diubah ke bentuk energi yang lain, misalnya: 

energi mekanik, panas, cahaya dan sebagainya. 

Untuk perhitungan daya aktif yang digunakan pada alat listrik 

dapat ditulis sebagai berikut: 
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  Untuk 1 fasa: 

   P = V.I cos  (Watt)……………………………………(3.1) 

  Untuk 3 fasa: 

   P = 3 VL . IL cos …………………………………….(3.2) 

      = 3 VP . IP cos ……………………………………...(3.3) 

  Dengan: 

   VL = Tegangan Line (Volt) 

   IL = Arus Line (Ampere) 

   VP = Tegangan Fase (Volt) 

   IP = Arus Fase (Ampere) 

   Cos  = Faktor daya beban 

3.7.2 Daya Reaktif (Q) 

Daya kuadratur atau daya reaktif Q yang digunakan oleh suatu 

rangkaian adalah: 

Q = arus x komponen V yang tegak lurus terhadap I 

 = I x V sin  

  = V.I sin   volt-ampere reaktif (Var)…………………….(3.4) 

3.7.3 Daya Nyata (S) 

Daya nyata atau daya semu yang digunakan oleh sebuah 

rangkaian adalah: 

       S = tegangan x arus 

   = V.I volt-ampere (VA)………………..(3.5) 

Dari persamaan di atas, besarnya volt-ampere yang digunakan oleh 

sebuah rangkaian adalah perkalian dari arus I yang mengalir dalam 
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rangkaian dan tegangan V yang melalui rangkaian (perhitungan ini 

tanpa memperhatikan sudut fase). 

 

3.8. Penentuan Daya Reaktif (Q) 

  Perhitungan daya reaktif harus dilakukan dengan cermat. 

Kelebihan kompensasi akan menyebabkan jaringan menjadi kapasitif. Hal ini, 

selain akan meningkatkan suhu pada jaringan, arus dan tegangannyapun 

meningkat. Ada beberapa cara mudah untuk menentukan daya reaktif (Q, 

diantaranya: 

• Metode Sederhana 

Metode ini digunakan agar dengan cepat bisa menentukan Q. angka yang 

harus diingat 0,84 untuk setiap kW beban. Yaitu diambil dari: 

Perkiraan rata-rata faktor daya suatu instalasi: 0,65 

Faktor daya yang diinginkan: 0,95 

Maka dari tabel cos  didapat angka: 0,84 

Tabel cos  dapat dilihat pada Lampiran. 

• Metode Kwitansi PLN 

Metode ini memerlukan data dari kwitansi PLN selama satu periode 

(misalnya 1 tahun). Kemudian data penghitungan diambil dari pembayaran 

denda kvarh yang tertinggi. Data lain yang diperlukan adalah jumlah 

waktu pemakaian. Cara ini memberikan hasil yang sesuai dengan keadaan 

pada saat penghitungan. Perlu dicatat bahwa dengan cara ini, Perluasan 

instalasi (misalnya: penambahan daya, penambahan mesin) tidak 

diperhitungkan. 
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• Metode Cos  

Metode ini dipilih untuk melakukan penghitungan dengan optimum. Juga 

bisa dipakai jika kita merencanakan perluasan. Disamping menggunakan 

tabel cos , data lain yang diperlukan adalah: daya beban total dan faktor 

daya (cos ). 

Jika tidak memiliki data untuk daya beban, dapat juga dihitung 

menggunakan rumus: 

Daya beban = V x I cos  x √3………………………………………...(3.6) 

dengan: 

V = Tegangan Jaringan / Instalasi 

I = Arus Jaringan / Instalasi 

Cos  = Faktor daya Jaringan / Instalasi 

3.9. Energy Saver 

 Energy saver berisi kapasitor bank adalah alat penghemat listrik tanpa 

mencuri. Hanya untuk alat-alat listrik yang bekerja secara induktif. Sebagaimana 

kita ketahui bahwa daya listrik (Watt) berbanding lurus dengan ampere (A), 

Tegangan (V) dan power factor (PF) / cos  

Rumus :   P  =  V x I x PF 

Power factor (PF) adalah ratio antara efektif dan inefektif power yang secara 

teoritis = 1, tetapi ternyata listrik kita selama ini selalu jauh dibawah 1 rata-rata 

0,65. 
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• Energy saver berfungsi meningkatkan PF sampai dengan 0,80 – 0,90 

sehingga apabila menggunakan energy saver dapat menambah jumlah 

pemakaian peralatan elektronik di rumah tanpa harus menambah daya 

listrik. 

• Energy saver juga berfungsi menurunkan ampere, keuntungannya: 

- Ampere atau arus listrik turun berarti menurunkan Watt, otomatis 

mengurangi tagihan rekening listrik (hemat uang) 

- Mengurangi panas kabel-kabel listrik, sehingga mengurangi resiko 

konsleting (pemutus arus-arus pendek) yang dapat menyebabkan 

kebakaran 

- Daya tahan peralatan elektronik akan lebih lama, karena kabel 

yang cepat panas menyebabkan peralatan elektronik cepat rusak 

dan memperpanjang umur peralatan listrik. 

• Energy saver bekerja dengan cara menetralkan daya semu yang 

disebabkan oleh jaringan dan daya yang tidak efisien 

• Energy saver dipasang dimana saja, di stop kontak yang kosong di dalam 

rumah. Beban minimal pemakaian adalah 100 Watt, alat-alat yang bekerja 

secara induktif. Penghematan antara 15% - 40%, karena disebabkan oleh: 

- Kualitas suplai energy tidak seragam. 

- Tipe peralatan listrik yang digunakan berbeda (induktif dan 

resistif) kualitas peralatan listrik di rumah. 

- Cara penggunaan peralatan listrik. 
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Contoh-contoh peralatan listrik tipe induktif (kumparan listrik) dan resistif 

(sifat pemanas): 

a. Yang bisa dihemat adalah induktif (kumparan listrik), antara lain: 

- AC 

- Lampu TL 

- Pompa air 

- Kipas angin 

- Kulkas 

- TV 

b. Yang tidak bisa dihemat adalah resistif (sifat pemanas) 

- Kompor listrik 

- Setrika 

- Pemanas air 

- Oven 

- Bohlam 
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Gambar berikut adalah contoh salah satu jenis energy saver yang sangat 

efisien. 

 

Gambar 3.1. Energy Saver 

 

3.9.1. Skema Energy Saver 

 Gambar berikut adalah contoh skema salah satu jenis 

energy saver yang sangat efisien. 

 

Gambar 3.2. Skema Energy Saver 

Komponen-komponen yang dipergunakan dalam rangkaian antara 

lain kapasitor 12F/400V (lihat gambar 3.2), resistor 47 k, 
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Diode sebagai penyearah, diode LED sebagai lampu indikator, dan 

sebuah kapasitor DC 47F/16V. 

 

Gambar 3.3. Kapasitor  

3.9.2. Bagan Pemasangan Energy Saver 

Adapun cara pemasangan energy saver tampak seperti 

bagan berikut ini: 

 

Gambar 3.4. Bagan Pemasangan Energy Saver  
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 3.9.3. Gelombang Tegangan dan Arus 

Gelombang tegangan dan arus listrik sebelum dan sesudah 

pemasangan energy saver dapat dilihat pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5. Gelombang tegangan dan arus 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Beban, Daya, dan Faktor Daya Melalui Upaya Pemasangan Energy 

Saver yang berupa Kapasitor di CV. Buana Mas-Bali 

Daya listrik merupakan kebutuhan yang sangat vital dalam 

menunjang operasional CV. Buana Mas-Bali. Dalam operasionalnya 

sangat mengutamakan keandalan dan kontinuitas penyediaan daya listrik. 

Untuk melayani beban yang digunakan serta menjaga kontinuitas 

dan efesiensi daya listrik, digunakan satu sumber yaitu sumber listrik dari 

PLN. 

Suplai daya listrik utama CV. Buana Mas adalah dari PLN. 

Penyaluran daya dari PLN adalah 2200VA / 220V. 

 

4.2. Perhitungan Daya Nyata Sebelum dan Sesudah Perbaikan Faktor 

Daya 

Untuk menghitung daya nyata / daya semu, dapat dilakukan 

dengan menggunakan persamaan (3.1), yaitu : 

PF = P / S  

      = P / V.I 

dengan PF = Cos  
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Dengan diketahui Cos , beban sebelum atau sesudah 

perbaikan faktor daya dan daya semunya maka daya nyata beban 

tersebut dapat dihitung. 

  Misalnya : 

  AC / Air Conditioner, Cos  = 0,56 (lihat lampiran 1) 

     S        = 990 VA 

  maka daya nyata didapatkan sebagai berikut : 

   Cos   = P / S 

          P  = S x Cos  

              = 990 x 0,56 

              = 554,4 Watt 

  Untuk daya nyata beban lainnya pada daya 2200/220V 

dapat dilihat pada Tabel 4.1: 

 

Tabel 4.1 

Perbandingan Daya Nyata 

Sebelum dengan Sesudah Perbaikan Faktor Daya 

No Beban 
Sebelum Sesudah 

Cos  S (VA) P (W) Cos  S (VA) P (W) 

1 
Air Conditioner 

(AC) 
0,56 990 554,4 0,69 792 546,48 

2 Lampu TL-D 0,38 748 284,24 0,48 594 285,12 

3 Pompa Air 0,52 242 125,84 0,95 132 125,4 

4 Kipas Angin 0,47 592 278,24 0,79 352 278,08 

5 Kulkas 0,74 220 162,8 0,92 176 161,92 

6 TV 0,75 220 165 0,94 176 165,44 

 Total  3.012 1.570,52  2.222 1.562,44 
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4.3. Perhitungan Cos   Keseluruhan 

a. Sebelum Perbaikan Faktor Daya 

Dengan ditentukan daya aktif masing-masing beban dengan total 

daya aktifnya sebesar 1.570,52 W dan dengan ditentukannya total daya 

semu sebesar 3.012 VA, maka faktor daya total dari beban adalah: 

Cos   =  P / S 

 =  1.570,52 / 3.012 

 =  0,52 

 Dengan demikian faktor daya keseluruhan untuk beban yang 

berbeda-beda memang benar kurang dari 0,85 yang dalam hal ini 

merupakan standar dari PLN. 

 

b. Sesudah Perbaikan Faktor Daya 

Dengan ditentukan daya aktif masing-masing beban dengan total 

daya aktifnya sebesar 1.562,44 W dan dengan ditentukannya total daya 

semu sebesar 2.222 VA, maka faktor daya total dari beban adalah: 

Cos   =  P / S 

 =  1.562,44 / 2.222 

 =  0,70 

 Berarti faktor daya (cos ) mengalami kenaikan setelah dipasang 

alat energy saver, yaitu sebesar 34,62%. Dengan demikian terbukti 

bahwa energi saver dapat berfungsi sebagai perbaikan faktor daya 

sehingga menghemat listrik antara 15% - 40%.   
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4.4. Perhitungan Rekening Listrik  

4.4.1. Perhitungan Tagihan Listrik Sebelum Perbaikan Faktor Daya 

PELANGGAN TARIF B-1, DAYA 2.200 VA 

Stand meter yang dicatat bulan lalu adalah 29918 dan yang dicatat bulan 

ini adalah 30081. Maka rekening yang harus dibayar adalah :  

 

Pemakaian kWh = stand meter bulan ini – stand meter 

bulan lalu 

  = 30081 - 29918 

  = 163 kWh 

Biaya Beban = (2200 VA / 1000) x Rp 29.200 /kVA 

  = Rp 64.240 

Biaya Pemakaian     

Blok 1 (B.LWBP) = 163 kWh x Rp 480 / kWh 

  = Rp 78.240 

Blok 2 (B.WBP) = 0 kWh x Rp 518 / kWh 

  = Rp 0 

Jumlah Biaya Beban + Biaya 

Pemakaian 

=  Rp 142.480 

Pajak Penerangan Jalan = 5% x Rp 142.480 

  = Rp. 7.124 
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Biaya Meterai = Rp. 0 

Maka Total Rekening yang harus dibayar 

  = Rp 149.604 

 

 

 

Gambar 4.1. Bukti Pembayaran Tagihan Listrik 

(Sebelum Perbaikan Faktor Daya) 
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4.4.2. Perhitungan Tagihan Listrik Sesudah Perbaikan Faktor Daya 

PELANGGAN TARIF B-1, DAYA 2.200 VA 

Stand meter yang dicatat bulan lalu adalah 30081 dan yang dicatat bulan 

ini adalah 30157. Maka rekening yang harus dibayar adalah :  

 

Pemakaian kWh = stand meter bulan ini – stand meter 

bulan lalu 

  = 30157 - 30081 

  = 76 kWh 

Biaya Beban = (2200 VA / 1000) x Rp 29.200 /kVA 

  = Rp 64.240 

Biaya Pemakaian     

Blok 1 (B.LWBP) = 76 kWh x Rp 480 / kWh 

  = Rp 36.480 

Blok 2 (B.WBP) = 0 kWh x Rp 518 / kWh 

  = Rp 0 

Jumlah Biaya Beban + Biaya 

Pemakaian 

=  Rp 100.720 

Pajak Penerangan Jalan = 5% x Rp 100.720 

  = Rp. 5.036 

Biaya Meterai = Rp. 0 
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Maka Total Rekening yang harus dibayar 

  = Rp 105.756 

 

 

 

 

Gambar 4.2. Bukti Pembayaran Tagihan Listrik 

(Sesudah Perbaikan Faktor Daya) 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1. Kesimpulan 

Dari penjelasan bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Faktor daya beban pada CV. Buana Mas sebelum pemasangan energy 

saver berkisar antara 0,38 – 0,75. 

2. Faktor daya beban pada CV. Buana Mas sesudah pemasangan energy 

saver berkisar antara 0,48 – 0,95. 

3. Dengan total daya nyata sebesar 3.012 VA (sebelum pemasangan 

energy saver) akan berkurang menjadi total daya nyata sebesar 2.222 

VA (sesudah pemasangan energy saver). 

4. Biaya tagihan listrik sebelum pemasangan energy saver bulan Maret 

2006 adalah sebesar 149.604,- rupiah. Sedangkan biaya tagihan listrik 

sesudah pemasangan energy saver bulan April 2006 adalah sebesar 

105.756,- rupiah. Hal ini berarti dengan pemasangan energy saver 

dapat menurunkan biaya tagihan listrik. 

5.2. Saran 

Pada CV. Buana Mas, biaya tagihan listrik sebelum pemasangan 

energy saver lebih tinggi bila dibandingkan sesudah pemasangan energy 

saver. Melihat kenyataan tersebut maka pada CV. Buana Mas diperlukan 

pemasangan energy saver untuk meringankan biaya tagihan listrik. 
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Dan bagi masyarakat umum pengguna energi listrik baik di rumah, 

kantor maupun pertokoan hendaknya menggunakan energy saver untuk 

meringankan biaya tagihan listrik.    
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LAMPIRAN 1 

 

 Cara menghitung cos Ф pada masing-masing beban sebelum perbaikan 

faktor daya: 

  Cos Ф  =  P  /  (V x I) 

 

Contoh: Air Conditioner / AC 

  Daya Aktif  P = 555 Watt 

  Arus I  =  4,5 Ampere 

   

  Cos Ф  =  P  /  (V x I)  

   =  555  /  (220  x  4,5) 

   =  0,56   

  

Dengan cara perhitungan yang sama didapatkan hasil sebagai berikut: 

  

Harga cos Ф Sebelum Perbaikan Faktor Daya 

No. Beban P (Watt) I (Ampere) Cos Ф 

1 Air Conditioner 555 4,5 0,56 

2 Lampu TL-D 285 3,4 0,38 

3 Pompa Air 126 1,1 0,52 

4 Kipas Angin  278 2,7 0,47 

5 Kulkas 163 1,0 0,74 

6 TV 165 1,0 0,75 
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Cara menghitung cos Ф pada masing-masing beban sesudah perbaikan faktor 

daya: 

  Cos Ф  =  P  /  (V x I) 

 

Contoh: Air Conditioner / AC 

  Daya Aktif  P = 555 Watt 

  Arus I  =  3,6 Ampere 

   

  Cos Ф  =  P  /  (V x I)  

   =  555  /  (220  x  3,6) 

   =  0,69  

 

Dengan cara perhitungan yang sama didapatkan hasil sebagai berikut: 

 

 

Harga cos Ф Sesudah Perbaikan Faktor Daya 

No. Beban P (Watt) I (Ampere) Cos Ф 

1 Air Conditioner 555 3,6 0,69 

2 Lampu TL-D 285 2,7 0,48 

3 Pompa Air 126 0,6 0,95 

4 Kipas Angin  278 1,6 0,79 

5 Kulkas 163 0,8 0,92 

6 TV 165 0,8 0,94 
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Lampiran 2 

 

Tabel 

Perbandingan Arus ( I ) 

Sebelum dengan Sesudah Perbaikan Faktor Daya 

No Beban 

Sebelum Sesudah 

Arus ( I ) Arus ( I ) 

1 
Air Conditioner 

(AC) 
4,5  3,6 

2 Lampu TL-D 3,4 2,7 

3 Pompa Air 1,1 0,6 

4 Kipas Angin 2,7 1,6 

5 Kulkas 1,0 0,8 

6 TV 1.0 0,8 
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Bab 1 Pendahuluan 

 

Perkembangan masyarakat di zaman sekarang ini, penggunaan akan  

energi listrik oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya semakin tinggi 

pemakaian dan penggunaannya, semakin tinggi pula taraf kehidupan dan semakin 

tinggi penghasilan masyarakat, maka banyak pulalah orang yang dapat memiliki 

dan menggunakan energi listrik sebagai penunjang segala aktivitas sehari-hari, 

seperti kebutuhan rumah tangga, penerangan, komunikasi, industri dan 

sebagainya. Disamping itu hampir semua alat pemuas kebutuhan manusia yang 

dulunya dipenuhi secara manual, sekarang bersentuhan dengan listrik. 

Kehidupan modern salah satu cirinya adalah pemakaian energi listrik yang 

sangat besar. Besarnya energi atau beban listrik yang dipakai ditentukan oleh 

reaktansi (R), induktansi (L) dan kapasitansi (C). Besarnya Pemakaian energi 

listrik itu disebabkan karena banyak dan beraneka ragam peralatan (beban) listrik 

yang digunakan. Sedangkan beban listrik yang digunakan umumnya bersifat 

induktif dan kapasitif. Dimana beban induktif (positif) membutuhkan daya reaktif 

seperti  trafo pada rectifier, motor induksi (AC) dan lampu TL, sedang beban 

kapasitif (negatif) mengeluarkan daya reaktif. Daya reaktif itu merupakan daya 

tidak berguna sehingga tidak dapat dirubah menjadi tenaga akan tetapi diperlukan 

untuk proses transmisi energi listrik pada beban. Jadi yang menyebabkan 

pemborosan energi listrik adalah banyaknya peralatan yang bersifat induktif. 

Berarti dalam menggunakan energi listrik ternyata pelanggan tidak hanya dibebani 

oleh daya aktif (kW) saja tetapi juga daya reaktif (kVAR). Penjumlahan kedua 

daya itu akan menghasilkan daya nyata yang merupakan daya yang disuplai oleh 

PLN. Jika nilai daya itu diperbesar yang biasanya dilakukan oleh pelanggan 



 

industri maka rugi-rugi daya mejadi besar sedang daya aktif (kW) dan tegangan 

yang sampai ke konsumen berkurang. Dengan demikian produksi pada industri itu 

akan menurun hal ini tentunya tidak boleh terjadi untuk itu suplai daya dari PLN 

harus ditambah berarti penambahan biaya. Karena daya itu P=V.I cos Φ, maka 

dengan bertambah besarnya daya berarti terjadi penurunan harga V dan naiknya 

harga I. Dengan demikian daya aktif, daya reaktif dan daya nyata merupakan 

suatu kesatuan, dengan perbandingan daya aktif (kW) dan daya nyata (kVA) dapat 

didefinisikan sebagai faktor daya (pf) atau cos . Harga cos  adalah mulai dari 0 

sampai 1. Berarti kondisi terbaik yaitu pada saat harga P (kW) maksimum atau 

harga cos  = 1 dan ini disebut juga dengan cos  yang terbaik. Namun dalam 

kenyatannya harga cos  yang ditentukan oleh PLN sebagai pihak yang mensuplai 

daya adalah sebesar 0,8. jadi untuk harga cos  < 0,8 berarti pf dikatakan jelek. 

Jika pf pelanggan jelek (rendah) maka kapasitas daya aktif (kW) yang dapat 

digunakan pelanggan akan berkurang. Kapasitas itu akan terus menerus turun 

seiring dengan semakin menurunnya pf sistem kelistrikan pelanggan. 

Untuk memperbesar harga cos  (pf) yang rendah hal yang mudah 

dilakukan adalah memperkecil sudut  sehingga menjadi 1 berarti  > 1. sedang 

untuk memperkecil sudut  itu hal yang mungkin dilakukan adalah memperkecil 

komponen daya reaktif (kVAR). Berarti komponen daya reaktif yang ada bersifat 

induktif harus dikurangi dan pengurangan itu bisa dilakukan dengan menambah 

suatu sumber daya reaktif yaitu berupa Energy Saver. 

Proses pengurangan itu bisa terjadi karena kedua beban (induktor dan 

kapasitor) arahnya berlawanan akibatnya daya reaktif menjadi kecil. Bila daya 

reaktif menjadi kecil sementara daya aktif tetap maka harga pf menjadi besar 



 

akibatnya daya nyata (kVA) menjadi kecil sehingga rekening listrik menjadi 

berkurang.  

  

Bab 2. Rumusan Masalah 

Dalam penggunaan energi listrik, kapasitor memiliki peranan dalam 

perbaikan faktor daya (pf) , sehingga permasalahan meliputi: 

1. Bagaimana perhitungan efisiensi penggunaan Penghemat 

Energi(Energy Saver) dalam beban listrik? 

2. Bagaimana pengaruh pemasangan Penghemat Energi(Energy Saver) 

dalam perbaikan faktor daya ?  

3. Apakah yang diperoleh dengan dipasangnya Energy Saver? 

4. Bagaimana keunggulannya Energy Saver? 

Bab 3. Tinjauan Pustaka 

Biaya adalah hal terpenting dalam penerapan teknik dan dalam kebanyakan hal 

merupakan faktor kritis di dalam menentukan jenis dari jaringan yang akan 

dipasang. 

Daya yang diberikan oleh suatu jaringan tergantung pada daya keluaran dari 

jaringan dan efisiensinya. Tetapi, suatu jaringan dengan faktor daya yang rendah 

mengakibatkan (untuk suatu daya tertentu) pemakaian kVA yang tinggi. Pemakai 

yang bijaksana akan selalu membuat permintaan maksimum (maximum demand, 

disingkat m.d) yang ada pada sistem catu daya minimum, karena biaya 

berhubungan dengan tarif m.d1 

 
1 Noel M. Morris. Aplikasi Listrik dan Elektronika, PT Elex Media Komputindo, Jakarta,1988, 

pp.91-93 



 

Faktor daya dari jaringan dapat diperbaiki dengan pemasangan alat yang memiliki 

komponen utama berupa kapasitor. Keuntungan alat ini antara lain mampu 

mereduksi daya sampai 30%, meningkatkan pf antara 95-100%, dapat 

mengeliminasikan terjadinya harmonik. Dengan demikian pemakaian energi 

listrik bisa dihemat yaitu dengan cara mengoptimalkan konsumsi energi masing-

masing peralatan yang digunakan, memperkecil gejala harmonik dan 

menstabilkan tegangan.2 

3.1. Penyebab Rendahnya Faktor Daya 

Faktor daya yang rendah dihasilkan oleh peralatan-peralatan 

seperti: 

a. Penggunaan motor-motor induksi terutama pada beban-beban rendah 

dimana motor induksi digunakan sebagai penggerak mesin-mesin atau 

peralatan lain yang bekerja pada faktor daya tertinggal dikontribusikan 

pada sentral listrik. 

b. Penggunaan lampu-lampu gas yang bekerja pada faktor daya yang 

rendah dan unit-unit ballast (ballast) dari lampu pelepas (discharge 

lighting) yang memerlukan arus magnetisasi reaktif untuk geraknya. 

c. Alat-alat busur listrik juga mempunyai faktor daya yang rendah. 

d. Trafo-trafo di dalam gardu yang mempunyai faktor daya tertinggal 

karena trafo-trafo tersebut mengambil arus magnetisasi sehingga arus 

totalnya akan tertinggal oleh tegangannya. 

 

 

 
2 Aswan. Kapasitor, http:www.electroniclab.com, 2005 



 

Bab 4. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa seberapa besar pengaruh 

pemasangan Penghemat Energi(Energy Saver) yang disebabkan oleh adanya 

pembebanan listrik lebih serta keunggulan dan kekurangan dalam penggunaan 

Penghemat Energi(Energy Saver) tersebut. 

 

Bab 5 Metode Penelitian 

5.1. Lokasi penelitian 

 Lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian adalah di perusahan , hotel, 

dan  rumah tangga  

 

5.2. Jenis data 

a. Data kualitatif yaitu data yang bukan berupa angka 

b. Data kuantitatif yaitu data yang berupa angka yang dapat dihitung. 

 

5.3. Sumber Data 

a. Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dan pengamatan. 

b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. 

 

5.4. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi 

Suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung di lapangan terhadap objek yang diteliti. 

 



 

b. Wawancara 

Suatu cara pengumpulan data dengan mengungkapkan pertanyaan-

pertanyaan secara langsung kepada pihak yang dituju yang berhubungan 

dengan penelitian. 

c. Study Dokumentasi 

Suatu cara pengumpulan data melalui arsip-arsip atau kepustakaan. 

 

5.5. Analisis Data 

 Dari data-data yang diperoleh maka analisis yang dipergunakan adalah 

analisis kualitatif. 

5.6.Daya Listrik 

 Kawat yang diberi aliran listrik, maka arus listrik akan mengalir melalui 

penghantar tersebut. Dalam keadaan arus mengalir, maka listrik yang lewat 

penghantar dengan sendirinya akan bergesekan dengan molekul-molekul yang 

ada didalamnya. Dari gesekan arus yang mengalir dengan molekul penghantar 

tersebut akan menimbulkan daya listrik. Daya listrik dinyatakan dalam satuan 

Watt disingkat (W). 

      Daya Aktif (P) 

Daya aktif adalah energi yang diperlukan untuk ditransformasikan atau diubah 

ke bentuk energi yang lain 

       Daya Reaktif (Q) 

Daya kuadratur atau daya reaktif Q yang digunakan oleh suatu rangkaian 

listrik 



 

       Daya Nyata (S) 

Daya nyata atau daya semu yang digunakan oleh sebuah rangkaian listrik 

Perhitungan daya reaktif harus dilakukan dengan cermat. Kelebihan 

kompensasi akan menyebabkan jaringan menjadi kapasitif. Hal ini, selain akan 

meningkatkan suhu pada jaringan, arus dan tegangannyapun meningkat. Ada 

beberapa cara mudah untuk menentukan daya reaktif (Q,) 

Bab 6. Jadwal Pelaksanaan 

Tabel 1. Jadwal Penelitian 

No. Jenis Kegiatan 

Waktu yang dinyatakan 

dalam bulan ke 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Persiapan Penelitian X X       

2. Pengorganisasian & pelaksanan 

lapangan 
 X X      

3. Penyusunan Laporan hasil penelitian   X X X X   

4. Penggandaan & pengiriman hasil 

penelitian       X  

5.  

 

Artikel Ilmiah 
      X X 

 

Bab 7.   Personalia Penelitian 

1. Ketua Peneliti 

a. Nama Lengkap   : I Wayan Dikse Pancane, ST., MT 

b. Jenis Kelamin    : Laki- laki 

c. NPP Perdiknas Denpasar   : 02.04.97.175 

d. Disiplin ilmu    : Teknik 

e. Pangkat/Golongan   : Penata/IIIc 

f. Jabatan Fungsional/struktural  : Lektor 

g. Fakultas/Program Studi  : Teknik/Elektro 

h. Waktu untuk penelitian  : 32 minggu 

2. Anggota Peneliti 

a. Nama Lengkap   : Agus Supranatha,ST. 

b. Jenis Kelamin    : laki-laki 



 

c. NIP     : 132312692 

d. Disiplin ilmu    : Teknik 

e. Pangkat/Golongan   : Penata Muda/IIIa  

f. Jabatan Fungsional/struktural  : Assisten Ahli 

g. Fakultas/Program Studi  : Teknik/Elektro 

h. Waktu untuk penelitian  : 32 minggu 

3. Tenaga Laboran/Teknisi   : - 

4. Tenaga Administrasi   : 1 orang 

Bab 8.   Perkiraan Biaya Penelitian 

1. Honorarium 

a. Ketua Peneliti   :  --- 

b. Anggota Peneliti   :  --- 

c. Tenaga Administrasi  : Rp.    500.000,00 

2. Bahan dan Pengolahan Data  Penelitian 

 a. Bahan habis pakai   : Rp.    500.000,00 

 b. Foto copy (FC)    : Rp.    200.000,00 

      c. Biaya Pengolahan data   : Rp.  1.000.000,00 

3. Perjalanan 

 a. Biaya mengurus ijin penelitian  : Rp.  100.000,00 

 b. Biaya survey pendahuluan  

       (50 orang x 15.000)   : Rp   750.000,00 

 c. Biaya pengumpulan data  

     (200 orang x 20.000)   : Rp1.500.000,00 

 d. biaya pembelian alat kerja 

  kapasitor    : Rp 2000.000,00 

  dioda+Resistor   : Rp 500.000,00    

4. Laporan Penelitian 

a. Pengiriman    : Rp.     200.000,00 

5. Seminar 

 a. Konsumsi    : Rp.   1.500.000,00 



 

 b. Biaya Penyelenggaraan   : Rp.      750.000,00 

6. Biaya Lain-lain (Dokumentasi dll)  : Rp       500.000,00  + 

     Total : Rp. 10.000.000,00 

                 (Sepuluh Juta rupiah) 
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LATAR BELAKANG

Dalam kehidupan modern sekarang ini salah satu

cirinya adalah pemakaian energi listrik yang sangat

besar untuk kebutuhan peralatan rumah tangga sehari-

hari. Akibatnya menyebabkan pemborosan energi

listrik. Yang menyebabkan pemborosan energi listrik itu

adalah banyaknya peralatan rumah tangga yang bersifat

induktif. Berarti dalam menggunakan energi listrik

ternyata pelanggan tidak hanya dibebani oleh daya aktif

saja tetapi juga daya reaktif. Komponen daya reaktif

yang bersifat induktif harus dikurangi dan pengurangan

itu harus bisa dilakukan dengan menambah suatu

sumber daya reaktif yaitu berupa alat energy saver.



Dalam penggunaan energi listrik, energy saver 

memiliki peranan yang sangat penting dalam perbaikan

faktor daya, sehingga permasalahannya adalah :

1. Bagaimana perhitungan efisiensi penggunaan energy 

saver dalam beban listrik ?

2. Bagaimana pengaruh pemasangan energy saver 

dalam perbaikan faktor daya terhadap biaya pembayaran

rekening listrik?

3. Apakah keuntungan yang diperoleh dengan

dipasangnya energy saver ?



Tujuan penelitian ini adalah menganalisa

seberapa besar pengaruh pemasangan energy saver yang 

disebabkan oleh adanya pembebanan listrik lebih serta

keunggulan dan kekurangan dalam penggunaan energy 

saver tersebut



A. Energy saver berisi kapasitor yang kekuatan

pemakaiannya maximal 2500 watt. Alat ini berfungsi untuk

penghemat listrik yang efisien dan sederhana tanpa mencuri

listrik. Hanya untuk alat-alat listrik yang bekerja secara induktif. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa daya listrik berbanding lurus

dengan Tegangan, Ampere dan power faktor /cos Ф. Dengan

rumus :

P = V x I x PF

Power faktor adalah ratio antara efektif dan inefektif power yang 

secara teroritis = 1, tetapi ternyata listrik kita selama ini selalu

jauh dibawah 1 rata-rata 0,65.

• Energy saver berfungsi meningkatkan power faktor sampai

dengan 0,80 – 0,90 sehingga apabila menggunakan energy saver 

dapat menambah jumlah pemakaian peralatan elektronik dirumah

tanpa harus menambah daya listrik.

• Keuntungan energy saver :

1. Ampere atau arus listrik turun berarti menurunkan VA, 

otomatis mengurangi tagihan rekening lisrik (hemat uang).



2. Mengurangi panas kabel listrik, sehingga mengurangi 

resiko konsleting (pemutus arus pendek) yang dapat 

menyebabkan kebakaran.

3. Daya tahan peralatan elektronik akan lebih lama 

pemakaiannya, karena kabel yang cepat panas 

menyebabkan peralatan elektronik akan cepat rusak.

4. Energy saver bekerja dengan cara menetralkan daya 

semu yang disebabkan oleh jaringan dan daya yang 

tidak efisien.

Beban minimal pemakaian adalah 100  watt, alat yang 

bekerja secara induktif. Penghematan antara 15% -

40%, karena disebabkan oleh :

- Kualitas suplai energy tidak seragam.

- Tipe peralatan listrik yang digunakan berbeda 

(indukif dan resistif) kualitas peralatan listrik 

dirumah.



Contoh-contoh peralatan listrik tipe 

induktif (kumparan listrik) 

– AC

– Lampu TL

– Pompa air

– Kipas angin

– Kulkas

– TV



Contoh-contoh peralatan listrik tipe 

resistif (sifat pemanas) 

– Setrika

– Kompor listrik

– Pemanas air

– Oven

– Bohlam 



B. MERANCANG PEMBUATAN ALAT

1. Pemilihan bahan

- Kapasitor jenis elektrolit kering sebesar 

12F/400V.

- Resistor sebesar 47 k.

- Elco adalah sejenis kapasitor DC kecil 

sebesar 47F/16V.

- Diode kecil sebagai penyearah.

- Diode lampu yang berbentuk lampu LED 

sebagai lampu indikator.

- Kabel listrik yang panjangnya 1/5 meter.  



Gambar berikut ini adalah contoh skema jenis 

energy saver yang sangat efisien



Salah satu contoh jenis kapasitor elektrolit kering yang 

sangat efisien



- Energy saver dipasang pada 

stop kontak yang kosong 

sesudah  MCB Box didalam 

rumah.



Adapun cara pemasangan energy saver 

tampak seperti bagan berikut ini:



Gambar berikut dibawah ini adalah gelombang tegangan dan arus 

listrik sebelum dan sesudah pemasangan energy saver



C. Perhitungan Daya Aktif dan Daya 

Nyata Sebelum Perbaikan Faktor Daya

- Untuk menghitung daya nyata / daya 

semu, dapat dilakukan dengan 

menggunakan persamaan yaitu :

S = V.I (VA)

- Dengan diketahui Cos  dan daya semu 

beban sebelum perbaikan faktor daya 

maka daya aktif beban tersebut dapat 

dihitung.



-Misalnya :

AC / Air Conditioner, Cos  = 0,56 

(lihat lampiran 1)

I  = 4,5 A 

(lihat lampiran 2)

S = 220x4,5

= 990 VA

maka daya aktif didapatkan sebagai berikut :

Cos  = P / S

P = S x Cos 

= 990 x 0,56

= 554,4 Watt

Untuk Daya Nyata dan Daya aktif beban lainnya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel

Perbandingan Daya Nyata

Sebelum dengan Sesudah Perbaikan Faktor Daya

No Beban

Sebelum Sesudah

Cos  S (VA) P (W) Cos  S (VA) P (W)

1 Air Conditioner (AC) 0,56 990 554,4 0,69 792 546,48

2 Lampu TL-D 0,38 748 284,24 0,48 594 285,12

3 Pompa Air 0,52 242 125,84 0,95 132 125,4

4 Kipas Angin 0,47 592 278,24 0,79 352 278,08

5 Kulkas 0,74 220 162,8 0,92 176 161,92

6 TV 0,75 220 165 0,94 176 165,44

Total 3.012 1.570,52 2.222 1.562,44



D. Perhitungan Cos  Keseluruhan

1. Sebelum Perbaikan Faktor Daya

• Dengan ditentukan daya aktif masing-masing 

beban dengan total daya aktifnya sebesar 

1.570,52 W dan dengan ditentukannya total 

daya semu sebesar 3.012 VA, maka faktor daya 

total dari beban adalah:

Cos  =  P / S

=  1.570,52 / 3.012

=  0,52 



2. Sesudah Perbaikan Faktor Daya

• Dengan ditentukan daya aktif masing-masing 
beban dengan total daya aktifnya sebesar 
1.562,44 W dan dengan ditentukannya total 
daya semu sebesar 2.222 VA, maka faktor daya 
total dari beban adalah:

Cos  =  P / S

=  1.562,44 / 2.222

=  0,70

- Berarti faktor daya (cos ) mengalami kenaikan 
setelah dipasang alat energy saver, yaitu 
sebesar 34,62%. Dengan demikian terbukti 
bahwa energi saver dapat berfungsi sebagai 
perbaikan faktor daya sehingga menghemat 
listrik antara 15% - 40%. 



E. 1. Perhitungan Tagihan Listrik Sebelum Perbaikan Faktor Daya
-PELANGGAN TARIF B-1, DAYA 2.200 VA

Stand meter yang dicatat bulan lalu adalah 29918 dan yang dicatat bulan ini 

adalah 30081. Maka rekening yang harus dibayar adalah :

Pemakaian kWh = stand meter bulan ini – stand meter bulan lalu

= 30081 - 29918

= 163 kWh

Biaya Beban = (2200 VA / 1000) x Rp 29.200 /kVA

= Rp 64.240

Biaya Pemakaian

Blok 1 (B.LWBP) = 163 kWh x Rp 480 / kWh

= Rp 78.240

Blok 2 (B.WBP) = 0 kWh x Rp 518 / kWh

= Rp 0

Jumlah Biaya Beban + Biaya Pemakaian = Rp 142.480

Pajak Penerangan Jalan = 5% x Rp 142.480

= Rp. 7.124

Biaya Meterai = Rp. 0

Maka Total Rekening yang harus dibayar

= Rp 149.604



- Bukti Pembayaran Tagihan Listrik (Sebelum 

Perbaikan Faktor Daya)



2. Perhitungan Tagihan Listrik Sesudah Perbaikan Faktor Daya
PELANGGAN TARIF B-1, DAYA 2.200 VA

Stand meter yang dicatat bulan lalu adalah 30081 dan yang dicatat bulan ini 

adalah 30157. Maka rekening yang harus dibayar adalah :

Pemakaian kWh =
stand meter bulan ini – stand meter bulan lalu

= 30157 - 30081

= 76 kWh

Biaya Beban = (2200 VA / 1000) x Rp 29.200 /kVA

= Rp 64.240

Biaya Pemakaian

Blok 1 (B.LWBP) = 76 kWh x Rp 480 / kWh

= Rp 36.480

Blok 2 (B.WBP) = 0 kWh x Rp 518 / kWh

= Rp 0

Jumlah Biaya Beban + Biaya Pemakaian = Rp 100.720

Pajak Penerangan Jalan = 5% x Rp 100.720

= Rp. 5.036

Biaya Meterai = Rp. 0

Maka Total Rekening yang harus dibayar

= Rp 105.756



-Bukti Pembayaran Tagihan Listrik

(Sesudah Perbaikan Faktor Daya)



A. Kesimpulan

- Faktor daya beban sebelum pemasangan energy saver 

berkisar antara 0,38 - 0,76.

- Faktor daya beban sesudah pemasangan energy saver 

berkisar antara 0,48 - 0,95.

- Dengan total daya nyata sebesar 3.012 VA (sebelum

pemasangan energy saver) akan berkurang menjadi total 

daya nyata sebesar 2.222 VA (sesudah pemasangan

energy saver).

- Biaya tagihan listrik sebelum pemasangan energy 

saver bulan maret 2006 adalah sebesar 149.604,- rupiah. 

Sedangkan biaya tagihan listrik sesudah pemasangan

energy saver bulan april 2006 adalah sebesar 105.756,-

rupiah. Hal ini berarti dengan pemasangan energy saver 

dapat menurunkan biaya tagihan listrik.



B. Saran

Pada CV. Buana Mas, biaya tagihan listrik 

sebelum pemasangan energy saver lebih tinggi bila 

dibandingkan sesudah pemasangan energy saver. Maka 

diperlukan pula pemasangan energy saver tersebut. Dan 

bagi masyarakat umum pengguna energi listrik baik 

diperusahaan, dikantor, maupun dirumah hendaknya 

menggunakan Energy Saver untuk meringankan biaya 

tagihan listrik.



TERIMA KASIH


