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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Tanur  busur  listrik  (EAF  =  Electric Arc Furnace) merupakan beban non-

linear dalam peleburan baja yang menyebabkan harmonisa dan fluktuasi tegangan. 

Ide penelitian ini didasari pada kurang efisiennya konsumsi daya pada EAF di PT. KS 

yang disebabkan banyak hal. Salah satu upaya untuk mendapatkan efisiensi yang baik 

ialah dengan cara pemodelan sistem kontrol PID yang dinamis pada EAF.  

Harmonisa pada EAF disebabkan oleh karakteristik tegangan-arus yang 

sangat non-linear dari busur listrik pada setiap siklus daya sedangkan fluktuasi 

tegangan disebabkan oleh perubahan panjang busur listrik selama peleburan (J. 

Sousa, M.T. Correia de Barros, 1999). 

Pengoperasian EAF tidak akan menimbulkan pengaruh yang berarti pada PCC 

bila kapasitas hubung singkat sistem adalah berkisar seratus kali dari daya MW EAF 

(Clemens & Mapelli, n.d.). Masalah fluktuasi tegangan dan flicker dapat diatasi 

dengan kompensasi daya reaktif secara cepat dan dinamis memanfaatkan 

perkembangan teknologi elektronika daya pada FACTS (Flexible AC Transmission 

System). 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas daya listrik seperti 

ketidakseimbangan tegangan, gangguan tegangan, faktor daya (Cos Phi) dan 

harmonisa. Pada industri peleburan baja, kerlip cahaya (Light Flikr) menjadi suatu 

masalah yang sangat signifikan sebab di pabrik peleburan baja terdapat tanur busur 

listrik, yang merupakan salah satu beban fluktuatif (Mark F, 1996). 

Untuk melakukan peleburan besi dan baja dilakukan pembenturan busur 

listrik (Electric Arc) antara elektroda dengan baja yang ada dalam sebuah wadah yang 
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besar dimana hal tersebut dapat menimbulkan lonjakan arus yang cukup besar dan 

signifikan yang dapat menimbulkan masalah kelistrikan. Beban yang menimbulkan 

lonjakan arus yang cukup besar tersebut dapat mengakibatkan gangguan pada sistem 

jaringan dimana hal itu juga dapat mempengaruhi beban-beban yang ada di pabrik 

lain sekitar kawasan industri krakatau lainnya, tak terkecuali dari sisi pembangkitan 

yakni PT Krakatau Daya Listrik sebagai penyedia energi lisrik untuk Krakatau Steel 

Group. 

Tujuan dari penelitian ini digunakan sebagai bahan pembanding dari sistem 

existing yang telah ada, dalam hal ini sistem kontrol yang terpasang di lapangan 

adalah Neuro Fuzzy Control (NFC). Sistem kontrol NFC ini memliki arus yang 

cukup berlebih/kurang efisien dalam proses peleburan baja. Oleh karena itu, 

selanjutnya penulis mencoba memberikan opsi lain untuk menyelesaikan persoalan 

ini agar sistem lebih efisien, yakni salah satunya dengan menggunakan kontrol PID. 

Dimana hasil simulasi menggunakan kontrol PID ini dapat menjadi salah satu 

pertimbangan untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul akibat dari beban EAF 

(Electric Arc Furnace) yang sangat fluktuatif dengan cepat, serta untuk mengatasi 

penggunaan daya yang kurang efektif.  

PT Krakatau Steel Tbk merupakan salah satu perusahaan peleburan baja 

dimana masalah-masalah kelistrikan dapat timbul dalam proses peleburan bajanya. 

PT Krakatau Steel Tbk memiliki 10 EAF (Electric Arc Furnace) atau dapur listik 

dimana 4 dapur menghasilkan produk baja Billet, 6 dapur menghasilkan Slab dan 

pengendalian energi listrik dalam proses produksinya sangat dibutuhkan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkat permasalahan kedalam 

penelitian skripsi yang berjudul “Analisis Pengendalian Elektroda EAF (Electric 

Arc Furnace) Peleburan Baja Menggunakan PID Control Simulator di PT 

Krakatau Steel Tbk”. 
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalah-masalah yang akan 

diidentifikasi secara spesifik dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana mensimulasikan sistem kontrol PID yang terjadi pada sistem EAF 

(Electric Arc Furnace)? 

2. Bagaimana pengaruh penggunaan kontrol PID Simulator pada peleburan baja 

dan pengaruhnya terhadap kestabilan jaringan listrik? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah penelitian yang telah disusun, tujuan dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendapatkan hasil dari pengendalian elektroda menggunakan kontrol PID 

Simulator yang outputnya berupa arus serta menganalisa hasil dari simulasi 

terhadap efisiensi penggunaan daya listrik. 

2. Mengetahui dan memahami pengaruh penggunaan kontrol PID Simulator 

pada peleburan baja dan pengaruhnya terhadap kestabilan jaringan listrik. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian skripsi ini ialah: 

1. Menambah pengetahuan mengenai EAF (Electric Arc Furnace) menggunakan 

sistem kontrol PID simulator. 

2. Hasil yang didapatkan dari metode ini diharapkan menjadi rekomendasi bagi 

operator BSP (Billet Steel Plant) atau SSP (Slab Steel Plant) untuk 
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meningkatkan efisiensi penggunaan listrik dan meminimalisasi gangguan-

gangguan pada EAF (Electric Arc Furnace).  

 

 

1.5 Batasan Masalah Penelitian 

Terdapat beberapa batasan masalah mengenai penelitian skripsi ini, yakni: 

1. Simulasi dilakukan menggunakan software MATLAB. 

2. Sistem yang dianalisa adalah kontrol PID simulator pada peleburan baja 

Billet. 

3. Parameter yang akan dianalisis pada skripsi ini adalah arus. 

4. Membandingkan antara simulasi dengan keadaan di lapangan. 

 

1.6 Struktur Organisasi Skripsi 

Penelitian skripsi mengenai “ANALISIS PENGENDALIAN 

ELEKTRODA EAF (ELECTRIC ARC FURNACE) PELEBURAN BAJA 

MENGGUNAKAN PID CONTROL SIMULATOR DI PT KRAKATAU STEEL 

TBK” ini,  secara sistematis mengelompokkan materi-materi yang dijelaskan 

kedalam beberapa Bab. Bab I membahas tentang latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, batasan masalah serta struktur organisasi dari penelitian 

yang dilakukan, kemudian bab II membahas tentang tinjauan umum mengenai 

EAF, konsep dasar pengendali dan sistem kontrol PID Simulator, selanjutnya bab 

III sumber data, perangkat penunjang penelitian serta prosedur penelitian 

mengenai sistem kontrol PID Simulator yang terjadi pada sistem EAF. Selain itu 

di Bab IV dibahas tentang temuan atau hasil yang didapatkan dalam analisis EAF 

menggunakan sistem kontrol PID Simulator dengan pembelajaran Software 
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Matlab dan terakhir Bab V berisi implikasi serta rekomendasi dari hasil penelitian 

sistem kontrol PID Simulator yang terjadi pada sistem EAF. 
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