
I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lampung memiliki potensi sumber daya energi  terbarukan dengan potensi air

yang berada di aliran sungai dari gunung Pesawaran yang berlokasi di dusun

Margosari desa Pesawaran Indah kabupaten Pesawaran dan dapat digunakan

sebagai sebuah PLTMH. Masalah utama yang terjadi pada saluran distribusi

sistem PLTMH di dusun Margosari desa Pesawaran Indah kabupaten

Pesawaran adalah terjadinya rugi - rugi daya dan jatuh tegangan sepanjang

saluran distribusi. Jatuh tegangan terjadi karena adanya selisih antara

tegangan pada pangkal pengiriman dan tegangan pada ujung penerimaan.

Terjadinya selisih tegangan ujung dengan tegangan terima itu disebabkan

dengan adanya penghantar pada sepanjang saluran, penghantar saluran itu

sendiri yaitu konduktor yang memiliki tahanan. Jadi ketika arus mengalir

melalui tahanan, tahanan tersebut menjadi panas atau dikatakan energi listrik

diubah menjadi energi kalor. Panas atau kalor tersebut dibuang atau hilang ke

udara sekeliiling, hal inilah yang menyebabkan rugi – rugi pada saluran.

Untuk mengatasi masalah jatuh tegangan pada saluran distribusi biasanya

dipasangkan kapasitor pada saluran distribusi yang bermasalah. Karena

kapasitor bersifat sebagai pembangkit daya reaktif dan sebagai penyuplai ke
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beban-beban yang berlokasi pada jarak yang jauh. Pada penelitian ini,

kapasitor langsung diletakan pada tiap beban sedangkan pada penelitian lain

kapasitor dipasang pada penyulang distribusi[6] . Dalam penelitian ini

peletakan kapasitor di tiap beban sangat mempengaruhi profil tegangan di

PLTMH. Karena pada PLTMH ini masalah terjadi di tiap titik beban sehingga

dipilih kapasitor dipasang pada tiap beban.

Tujuan ditempatkannya kapasitor pada saluran distribusi di dalam sistem

PLTMH di dusun Margosari desa Pesawaran Indah kabupaten Pesawaran

adalah menaikan level tegangan pada saluran distribusi dan mengurangi jatuh

tegangan sehingga dapat memperbaiki kualitas tegangan di PLTMH.

Keuntungan lain dari pemasangan kapasitor adalah perbaikan faktor daya dan

pengurangan kVA (daya semu) yang mengalir pada jaringan.

1.2. Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Menghitung nilai kapasitor dan menentukan penempatan kapasitor untuk

kompensasi tegangan PLTMH .

b. Menganalisis profil tegangan sebelum dan  sesudah penambahan

pemasangan kapasitor  yang dapat memperbaiki kualitas tegangan di

PLTMH .
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1.3. Manfaat

Manfaat yang diharapkan agar tercapainya penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Dengan nilai dan penempatan kapasitor yang tepat  akan mendapatkan

tegangan di sistem yang mendekati tegangan nominal.

2. Memperbaiki kualitas tegangan di sistem PLTMH dusun Margosari desa

Pesawaran Indah kabupaten Pesawaran.

1.4. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah membuat skema penggunaan

kapasitor di PLTMH dusun Margosari desa Pesawaran Indah  dengan

menentukan nilai kapasitor dan menempatkan kapasitor tersebut dengan tepat

sehingga dapat mengkompensasi tegangan. Selanjutnya setelah adanya

penambahan pemasangan kapasitor dapat memperbaiki kualitas tegangan di

PLTMH.

1.5. Batasan Masalah

Beberapa hal yang membatasi masalah dalam pembahasan tugas akhir ini

adalah:

1. Analisa aliran daya dilakukan pada kondisi beban tetap ( fixed load) dan

sistem dalam keadaan steady state.

2. Penelitian debit air hanya dilakukan selama 1 bulan dengan kondisi debit

maksimum,debit normal dan debit minimum.
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3. Tidak membahas koordinasi sistem proteksi, pentanahan, kapasitas

jaringan, dinamika sistem tenaga, stabilitas dinamik, pengaruh gangguan

terhadap sistem yang akan dirancang.

1.6. Hipotesis

Hipotesis dari penelitian ini adalah dengan nilai dan penempatan kapasitor

yang tepat, diharapkan mendapatkan titik optimal tegangan sehingga

diperoleh tegangan dan daya di PLTMH dusun Margosari  yang lebih stabil.


