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Abstrak : Usaha untuk meningkatkan efisiensi energi listrik diantaranya dengan meningkatkan
faktor daya listrik. Jika terjadi faktor daya rendah maka tentunya akan meningkatkan rugi daya, rugi
tegangan, biaya, dan menurunkan efisiensi sistem serta daya yang tersedia tidak dapat digunakan
secara optimal. Untuk mengatasi masalah rendahnya factor daya salah satunya dengan membuat
program bantu yang mampu menganalisis penyebab rendahnya factor daya.
Tahapan pembuatan program mencakup proses analisis kebutuhan, peninjauan masalah,
memodelkan masalah, perancangan algoritma program, pembuatan program, pengujian program,
proses implementasi program.
Hasil yang diperoleh menunjukkan adanya bahwa, perangkat lunak yang dibuat dengan memakai
bahasa pemrograman C# dapat menganalisis perhitungan besarnya energi listrik yang timbul dan
yang harus di bayar oleh konsumen listrik akibatnya adanya variasi faktor daya yang muncul.
Kata Kunci : Simulasi, faktor daya, listrik

1.3 Pendahuluan
1.1 Latar Belakang
Di Indonesia pemakai (konsumen) energi
listrik disuplai oleh PLN dan pemakai
dikelompokkan menjadi kelompok rumah
tangga, bisnis, industri dan publik.
Perkembangan
pemakaian
karena
peningkatan
penggunaan
pemakaian
daya,
sehingga
perlu
diadakannya
peningkatan daya. Klasifikasi listrik rumah
tangga 450 watt sepertinya bergeser dan
beralih meningkat diatasnya, 900 dan
1300 watt. Dalam penelitian ini peneliti
mencoba menganalisis pemakaian daya,
dan perbaikan faktor daya untuk daya
1300 watt.
Usaha untuk meningkatkan efisiensi
energi
listrik
diantaranya
dengan
meningkatkan faktor daya listrik (Power
Faktor = PF). Faktor daya listrik rendah
pada umumnya terjadi pada beban induktif
yaitu: motor induksi, lamput TL, lampu
mercuri, las listrik, transformator dan
sebagainya.
Jika terjadi faktor daya rendah (pf<0.9)
maka tentunya akan meningkatkan rugi

daya,
rugi
tegangan,
biaya,
dan
menurunkan efisiensi sistem serta daya
yang tersedia tidak dapat digunakan
secara optimal. Untuk mengatasi masalah
tersebut yaitu dengan meningkatkan faktor
daya listrik yang dilakukan dengan
menggunakan peralatan listrik yang
memiliki faktor daya listrik relatif tinggi
atau memperbaiki faktor daya listrik. Pada
situasi jaringan tenaga listrik yang sudah
terlanjur memiliki faktor daya listrik rendah
agar menjadi relatiftinggi, maka perlu
dilakukan perbaikan faktor daya.
Hal inilah yang seharusnya disadari oleh
semua orang, bahwa daya semu dapat
ditekan
penggunaannya,
dengan
memperbaiki faktor daya, memperkecilnilai
daya reaktif, sehingga diharapkan daya
aktif sama besarnya dengan daya semu
yang digunakan atau dapat dikatakan
mengupayakan faktor daya mendekati
angka 1.
Dengan menekankan hal demikian maka
yang dapat dilakukan adalah menemukan
cara mengoptimalkan proses konversi
dengan menekan faktor-faktor penyebab
timbulnya rugi-rugi daya melalui analisis
perbaikan faktor daya dengan memakai
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add program (perangkat lunak) sehingga
di temukan faktor-faktor penyebab untuk
selanjutnya segera diambil langkah untuk
mengatasinya.
1.2 Tujuan Penelitian
Tujuan yang ingin diperoleh melalui
penelitian ini adalah :
1. Menganalisis bagaimana faktor daya
pada pemakaian listrik rumah tangga
khususnya 1300 Watt, perhitungannya
dengan memakai progran komputer.
2. Ingin mengetahui faktor-faktor yang
dapat mengurangi kualitas daya listrik
dan mengimplementasikan langsung
di lapangan.
3. Dapat menganalisis beban listrik
menganalisis penyebab berkurangnya
faktor daya pada konsumen.
4. Mengetahui
cara
menanggulangi
kualitas daya listrik yang rendah
1.3 Landasan Teori
1.3.1 Pengertian 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 atau lbft/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.
Daya dinyatakan dalam P, Tegangan
dinyatakan dalam V dan Arus dinyatakan
dalam I, sehingga besarnya daya
dinyatakan :
P=VxI
P = Volt x Ampere x Cos ö
P = Watt

1.3.2

Daya Aktif

Daya aktif (Active Power) adalah daya
yang terpakai untuk melakukan energi
sebenarnya. Satuan daya aktif adalah
Watt. Misalnya energi panas, cahaya,
mekanik dan lain – lain.
P = V. I . Cos ö
P = 3 . VL. IL . Cos ö
Daya ini digunakan secara umum oleh
konsumen dan dikonversikan dalam
bentuk kerja.
1.3.3

Daya Reaktif

Daya reaktif adalah jumlah daya yang
diperlukan untuk pembentukan medan
magnet. Dari pembentukan medan
magnet maka akan terbentuk fluks medan
magnet. Contoh daya yang menimbulkan
daya reaktif adalah transformator, motor,
lampu pijar dan lain – lain. Satuan daya
reaktif adalah Var.
Q = V.I.Sin ö
Q = 3 . VL. IL. Sin ö
1.3.4

Daya Nyata

Daya nyata (Apparent Power) adalah daya
yang dihasilkan oleh perkalian antara
tegangan rms dan arus rms dalam suatu
jaringan atau daya yang merupakan hasil
penjumlahan trigonometri daya aktif dan
daya reaktif. Satuan daya nyata adalah
VA.

Gambar 2: Penjumlahan trigonometri
daya aktif, reaktif dan semu

Gambar 1: Arah aliran arus listrik

S = P + jQ, mempunyai nilai/ besar dan
sudut
S=Sö
S = √P2 + √Q2 ö
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Untuk mendapatkan daya satu phasa,
maka dapat diturunkan persamaannya
seperti di bawah ini :
S = P + jQ
Dari gambar 5 terlihat bahwa
P = V.I Cos ö
Q = V. I Sin ö
maka :
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oriented,
and
type-safeprogramming
language. It will immediately be familiar to
C and C++ programmers. C#combines the
high productivity of Rapid Application
Development (RAD) languages andthe
raw power of C++.”. Untuk mencapai
produktifitas tinggi ini konsep-konsep sulit
C++ disederhanakan dan fitur-fitur baru
ditambahkan. Hal ini mungkin terasa mirip
dengan Java, karena itulah C# bisa
dianggap sebagai sepupu Java. Diagram
keluarga C bisa dilihat pada gambar 2-23.

S1ö = V. I. Cos ö + j V. I Sin
ö
S1ö = V. I. (Cos ö + j Sin ö)
S1ö = V. I. ej ö
S1 ö = V. I ö
S1 ö = V. I *
1.3.5

Segitiga Daya

Segitiga daya merupakan segitiga yang
menggambarkan hubungan matematika
antara tipetipe daya yang berbeda
(Apparent Power, Active Power dan
Reactive Power) berdasarkan prinsip
trigonometri.

Gambar 3 : Diagram faktor daya
dimana berlaku hubungan :
S = √P2 + √Q2 ö
P = S / Cos ö
Q = S / Sin ö
1.3.6

C# berhasil distandarisasi oleh ECMA
pada Desember 2001. Dengan standar
tersebut siapa saja dapat membuat
implementasi C#. Saat ini baru terdapat
compiler C#buatan Microsoft dan compiler
dari proyek Mono.

Bahasa
Sharp)

Pemrograman

C#

(C

Microsoft membuat C# seiring dengan
pembuatan Framework .NET. Chief
Architect dalam pembuatan C# adalah
Anders Hejlsberg yang sebelumnya
berperan dalam pembuatan Borland
Delphi dan Turbo Pascal. C# menjanjikan
produktifitas dan kemudahan yang ada di
Visual Basic dengan kemampuan dan
fleksibilitas yang ada di C/C++. Apa
sebenarnya tujuan bahasa C#? Menurut
spesifikasi bahasanya, “C#(pronounced “C
Sharp”) is a simple, modern, object

C# adalah salah satu dari banyak bahasa
yang bisa dipakai untuk pemrograman
.NET. Kelebihan utama bahasa ini adalah
sintaksnya yang mirip C, namun lebih
mudah
dan
lebih
bersih.
Untuk
perbandingan penulis cantumkan sedikit
informasi mengenaiManaged C++ dan
Visual Basic .NET: Managed C++:
Managed C++ adalah ekstensi terhadap
C++ untuk membuat program .NET.
Salah satu keunikan Managed C++ adalah
bisa mencampur kode-kode managed
dengan unmanaged dalam program kita.
Ini akan sangat berguna bagi pihak-pihak
yang sudah memiliki banyak kode C++
namun ingin bermigrasi ke platform .NET.
Dalam pemrograman Managed C++ bisa
mencampur kode-kode managed dengan
unmanaged dalam program yang dibuat.
Ini akan sangat berguna bagi pihak-pihak
yang sudah memiliki banyak kode C++
namun ingin bermigrasi ke platform .NET.
Dalam pemrograman Managed C++ masih
akan terikat dengan konsep-konsep sulit
C++ sehingga produktifitas akan lebih
rendah dibanding jika menggunakan C#.
Visual Basic .NET: Perbedaan antara C#
dengan Visual Basic .NET yang akan
langsung terlihat adalah sintaksnya.
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2. Metode Penelitian
2.1. Alat dan Bahan Penelitian
Alat dan Bahan yang dibutuhkan pada
penelitian ini adalah :1) Software yang
digunakan untuk membangun aplikasi ini
adalah Microsoft Visual C# 2008 Expess
Edition IDE. Bahasa program yang
digunakan adalah C# (C Sharp); 2) Cos Ø
meter ; Delab. Power Factor Controller
Nv5, Nv7; 3) 1 unit komputer; 4) Rekening
bulanan pelanggan listrik.

kesempatan lagi. Acuan kreteria ini sangat
tepat untuk pelaksanaan eskperimen ini.
Dalam kegiatan eksperimen , Data yang
akan dianalisa adalah perubahan yang
dihasilkan oleh pengoperasian perangkat
lunak sebelum dan sesudah pengkuran
dan perhitungan secara matematis . Data
yang diperoleh berupa faktor daya dan
profil tegangan
diukur dari simulasi
sistem.

2.2. Rancangan Eksperimen
Pembuatan Program meliputi tahapan
sebagai berikut :
1) Inisialisasi Data
Data-data yang digunakan adalah
Cos PHI, Tan PHI, Daya Aktif / kW
(P), Daya Semu / kVA (S), Daya
Reaktif (Q), dan tentunya jumlah jam
pemakaian
listrik
dan
biaya
pemakaian listrik yang ditentukan oleh
pengguna.
Semua
input
yang
didapatkan dari pengguna masih
bertipe string, oleh karena itu
dilakukan proses konversi ke bilangan
pecahan, atau tipe double dalam

bahasa pemrograman C#
2)

Bahasa Program yang dipakai
Bahasa Program yang dipakai adalah
C# (C Sharp)

Gambar 4 :Flow Chart Program Analisis
Faktor Daya

2.3. Pengujian Program

.

Pengujian Program melalui tahapan :
1) Di lakukandengansimulasi program
denganmenggunakan data yang ada.
2) Akurasi Program

3.1. Hasil Penelitian

2.4. Analisis
Analisis hasil Produk dalam eksperimen ini
dilakukan dengan menggunakan acuan
kriteria. Untuk menggunakan acuan ini
harus ditentukan kriterianya dulu. Hasil
pengukuran dengan acuan ini dikategorikan dua, yaitu berhasil membuat produk
berarti bahwa kemampuan peneliti dalam
mengerjakan sesuatu telah memenuhi
kreteria yang telah ditetapkan. Sedang
yang belum berhasil harus diberi

3. Hasil dan Pembahasan
Bahasa program yang dipakai dalam
penelitian ini adalah bahasa pemrograman
C# (C Sharp), cara kerja program dengan
cara menjalankan program, kemudian
pengguna
menginputkan
parameterparameter yang dibutuhkan untuk proses
perhitungan simulasi analisis perbaikan
factor daya listrik rumah tangga.
Setelah
semua
parameter
yang
dibutuhkan diinput oleh pengguna,
kemudian program akan mengkalkulasi
perhitungan yang dibutuhkan sehingga
menghasilkan output yang dicari. Dari
Hasil Rancangan Program tersebut di
hasilkan Tampilan Program Seperti
gambar 5.
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Gambar 5 : Proses Input Data pada Program Hasil Penelitian

Gambar 6 : Proses Kalkulasi Program
Pengujian Program
1)

Simulasi Pengujian
Proses pengujian program di lakukan
dengan cara memasukan input data
pada
program
simulasi
hasil
rancangan yang kemudian di lakukan
ekseskusi hasil. Semua proses
pengujian mengacu pada program
yang telah dibuat secara online oleh
Web milik PLN. Berhubung pada Web
milik PLN tidak mencantumkan
besaran-besaran Daya Semu / S
(kVA) dan Daya Reaktif / Q (kVAR)
maka peneliti melakukan melengkapi
pengujian ini dengan perhitungan

melalui
pendekatan
matematis
berdasarkan
rumus
perhitungan
masing-masing besaran.
2)

Akurasi Program
Program memiliki akurasi lebih baik
dibandingkan pada Perhitungan Tarif
yang dimiliki PLN, dikarenakan pada
perhitungan program perhitungan nilai
pecahan / floating point tidak
dibulatkan. Sehingga ketelitian hasil
kalkulasi
mencapai
10
digit
dibelakang koma. Penjelasan dapat
dilihat sesuai tabel perbandingan di
bawah ini.
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Gambar 7 : Menampilkan Hasil Kalkulasi

Tabel 1 : Perbandingan Hasil Akurasi Program
Perhitungan oleh Website Resmi PLN
Cos
PHI

Tan
PHI

1

0,7

2

kVA /
S

kVAR
/Q

kWH

1,02

k
W
/P
1,3

kVA /
S

kVAR
/Q

kWH

Biaya Rp.

1,86

1,325

1336,89

1.055.440 1,3

1,857

1,326

1337,14

1056342,85

0,75

0,88

1,3

1,73

1,14

1245,02

983.550

1,3

1,733

1,144

1248

985920

3

0,8

0,75

1,3

1,63

0,978

1173,74

926.670

1,3

1,625

0,975

1170

924300

4

0,85

0,62

1,3

1,53

0,81

1100,88

869.000

1,3

1,529

0,806

1101,18

869929,41

5

0,9

0,48

1,3

1,44

0,63

1037,52

819.230

1,3

1,444

0,624

1040

821600

6

0,95

0,45

1,3

1,37

0,43

986,83

778.940

1,3

1,368

0,585

985,26

778357,89

7

1

0

1,3

1,3

0

935,98

738.650

1,3

1,3

0

936

739440

NO

a)

Implementasi Program Langsung
pada Pelanggan
Implementasi di lapangan dilakukan
dengan metode pengukuran langsung
dengan memakai alat ukur Cos Q
meter dan juga di cocokkan dengan
tagihan rekening bulanan pelanggan.
Dalam hal pengujian program yang di
buat peneliti maka untuk keperluan
analisis
perhitungan
peneliti
mengambil
salah
satu
sampel
pelanggan.

Biaya
Rp.

Perhitungan dengan Aplikasi
kW
/P

ID PELANGGAN
BL/TH
NAMA
TARIF/DAYA
RP TAG PLN
STAND METER

: 523030028648
: Agustus 2011
: NY DARIYAH
: R1/0000001300VA
: Rp. 204.768
: 0423000 – 04256000

Analisis Perhitungan Langsung
 Rekening pembayaran 1 bulan
: Rp. 204.768
 Tarif 1 Kwh
: Rp. 790
Sehingga dapat di hitung rata-rata
pemakaian kWh dalam 1 bulan E =
259,2
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Jika di jabarkan dalam 1 hari, di bagi
30 maka didapatkan rata-rata kWH
dalam 1 hari = 8,64
Dengan memakai asumsi pelanggan
memakai beban penuh dan Cos Q 0,7
maka besarnya waktu nyala bisa
dihitung :

53

= P x I x t jam
= (220 x 8,64 A) x t jam
= 139,6 jam / bulan
atau 4,65 jam / hari
Analisis Perhitungan Memakai Program
Setelah di ketahui besarnya lama waktu
nyala selanjutnya di inputkan dalam
Simulasi Program Analisis Faktor Daya.

E =Pxt

Gambar 8 : Hasil Implemtasi dengan Pelanggan PLN

Dari Hasil Calculate yang dilakukan oleh
Program analisis faktor daya sebesar Rp.
204.813,142857143 Ini artinya sama
dengan jumlah yang harus di bayar
pelanggan atas nama NY DARIYAH
sebesar Rp. 204.768 . perbedaan sebesar
Rp. 45,15 di anggap bisa di abaikan
karena faktor kesalahan pembulatan saja.
Implementasi Program di lapangan
tersebut juga dapat di analisis lebih jauh.
Dari hasil perhitungan menunjukkan
bahwa pelanggan dengan tarif daya 1300
VA umumnya memakai energi sebanyak
259, 2 kwh atau dalam 1 hari dapat
memakai sebanyak 8,64 kwh. Dengan
kondisi tersebut bisa di asumsikan jika
pelanggan memakai daya maksimum
yang di sediakan sebesar 1300 VA maka
pelanggan tersebut rata-rata dalam sehari
memakai nyala penuh sebanyak 4,65 jam
atau dalam 1 bulan sebanyak 139,6 jam.

Setelah di buktikan dengan program
simulasi hanya dengan memakai asumsi
Cos Q = 0,7 menunjukkan hasil yang
sama dengan berapa besar yang harus di
bayar oleh pelanggan Rp. 204.768 . Ini
artinya memang Cos Q yang di peroleh
memang dalam kondisi tidak begitu bagus.
Analisis lebih mendalam penyebabnya
ada 2 sumber yaitu : Cos Q dari penyedia
sudah tidak kondisi baik dan penyebab
lainnya adalah pemakaian alat-alat listrik
yang berpotensi tingginya rugi reaktif.
Kenyataanya memang demikian ternyata
pemakaian alat rumah tangga seperti :
Mesin pendingin, Kulkas, Motor Pompa
air, Lampu yang memakai balast serta
kipas angin yang semua punya potensi
menimbulkan rugi daya tersebut baik
induktif maupun kapasitif.
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3.2. Pembahasan
Implementasi Model Analisis Perbaikan
Faktor
DayaListrik
Rumah
Tangga
Dengan Simulasi Perangkat Lunak
menggunakan bahasa pemrograman C#
(C Sharp), cara kerja program dengan
cara menjalankan program, kemudian
pengguna
menginputkan
parameterparameter yang dibutuhkan untuk proses
perhitungan simulasi analisis perbaikan
factor daya listrik rumah tangga. Setelah
semua parameter yang dibutuhkan diinput
oleh pengguna, kemudian program akan
mengkalkulasi
perhitungan
yang
dibutuhkan sehingga menghasilkan output
yang dicari.

Begitu juga beban-beban/pelanggan listrik
yang mempunyai daya besar yang
mempunyai
beban
induktif
dapat
mengurangi
faktor
daya
sehingga
pemakaian daya semu sangat berlebihan,
hal ini sangat merugikan beban/pelanggan
tersebut.
Kapasitor, dapat membangkitkan daya
reaktif kapasitif yang dibutuhkan untuk
mengkompensir daya reaktif induktif dari
beban, pemasangannya dapat dilakukan
pada tegangan menengah maupun
tegangan rendah.

4. Penutup
4.1. Kesimpulan

Tahapan pembuatan program mencakup
proses analisis kebutuhan, peninjauan
masalah, memodelkan masalah, perancangan algoritma program, pembuatan
program, pengujian program, proses
implementasi program.

Dari Penelitian yang sudah di laksanakan
maka dapat di ambil kesimpulan sebagai
berikut :

Pada analisis perhitungan dan program
kaitannya dengan pemakaian listrik rumah
tangga daya 1300 Watt, dapat dilakukan
dengan menurunkan daya reaktif (kVAR)
cara yang bisa ditempuh antara lain
dengan memasang utilitas, komponen
yang mampu menekan timbulnya daya
reaktif (kVAR) seperti kapasitor sehingga
dapat mengurangi pasokan daya reaktif
dari instansi penyuplai energi listrik inilah
inti dari perbaikan faktor daya.

2.

Perbaikan faktor daya dapat diartikan
sebagai usaha untuk membuat faktor
daya/cos mendekati 1. Untuk memperbaiki
faktor daya dari suatu beban yang
mempunyai faktor daya yang rendah,
diperlukan
langkah
awal
dengan
menganalisis faktor penyebab faktor daya
rendah setelah dilakukan analisis di
lapangan menunjukkan bahwa bebanbeban yang tersambung pada saluran
tenaga listrik sebagian besar adalah
beban induktif, dimana beban-beban
induktif ini menyebabkan pemakaian daya
semu menjadi berlebih dan tegangan pada
jaringan menjadi turun. Hal tersebut
disebabkan turunnya faktor daya pada
jaringan, yang disebabkan oleh beban
tersebut.

1.

3.

4.

Pembuatan Program Simulasi Analisis
Perbaikan Faktor DayaListrik Rumah
Tangga dapat dilakukan sesuai
dengan analisis yang dilakukan
dengan
pendekatan
perhitungan
matematis
dan
Implementasi
langsung di pelanggan listrik.
Program memiliki akurasi lebih baik
dibandingkan
pada
program
perhitungan tarif dasar listrik yang
dimiliki PLN, dikarenakan pada
perhitungan program perhitungan nilai
pecahan / floating point tidak
dibulatkan. Sehingga ketelitian hasil
kalkulasi
mencapai
10
digit
dibelakang koma.
Bila di analisis Hubungan antara
perbaikan faktor daya (Cos Q) dengan
besarnya daya reaktif (kVAR) yang di
hasilkan maka dari hasil analisis
perhitungan dapat dikatakan bahwa
setiap kenaikan faktor daya (Cos Q)
sebesar 0,05 akan diikuti angka
penurunan daya reaktif (kVAR)
dengan angka penurunan rata-rata
sebesar 0,221 kVAR.
Dalam hubungan perbaikan faktor
daya
analisis
perhitungannya
menunjukkan pula bahwa setiap
kenaikkan Cos Q sebesar 0,05 akan
diikuti dengan penurunan biaya
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rekening listrik yang harus di
bayarkan dengan rata-rata penurunan
sebesar 5 %.
4.2. Saran
Saran yang dapat
penelitian ini adalah :
1.

2.

diberikan

melalui

Di perlukan penelitian lanjutan dengan
menambah variabel penelitian dan
diikuti tampilan grafik yang secara
simultan pada perangkat lunak
sehingga pengguna bisa secara
langsung mengamati efek yang
dihasilkan dari perbaikan faktor daya.
Perlu di tambahkan variasi metode
perhitungan faktor daya dalam menu
program
sehingga
pengguna
dibebaskan
memakai
menu
perhitungan yang mana yang mau
digunakan.
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