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BAB V 

1 SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil setelah melakukan penelitian ini adalah 

sebagai berikut. 

1. Profil tegangan setelah pembacaan ulang pada subsistem Kepulauan 

Seribu sebelum menggunakan kapasitor shunt, sistem hanya memiliki 6 

bus yang nilainya sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 

5899 K/20/MEM/2016. Sedangkan untuk faktor daya yang sesuai 

dengan standar terdapat 12 bus dari 16 bus yang ada di sistem ini. 

Setelah dilakukan pemasangan kapasitor shunt dengan kapasitas 900 

kVAR pada bus PL PG, profil tegangan dari seluruh bus pada sistem 

menjadi sesuai dengan standar dari keputusan Menteri ESDM tersebut. 

Namun untuk faktor daya yang sesuai dengan standar masih tetap 

terdapat 12 bus dari 16 bus yang ada di sistem ini walaupun telah 

mengalami kenaikan nilai faktor daya. 

2. Hasil perancangan perluasan area dalam sistem distribusi 20 kV 

subsistem Kepulauan Seribu di area Pulau Untung Jawa dengan 

pembebanan sistem sebesar 295 kVA pada saat peak load, yaitu profil 

tegangan yang sesuai dengan standar sebanyak 10 bus dari 21 bus yang 

ada. Sedangkan untuk faktor daya yang sesuai dengan standar terdapat 

16 bus dari 21 bus yang ada di sistem ini. Setelah dilakukan pemasangan 

kapasitor shunt dengan kapasitas 900 kVAR pada bus PL KL1 terdapat 

12 bus dengan profil tegangan sesuai dengan standar dari keputusan 

Menteri ESDM tersebut. Namun untuk faktor daya yang sesuai dengan 

standar jumlah bus nya masih tetap dengan kenaikan nilai faktor daya 

yang tidak signifikan. 
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3. Hasil perancangan perluasan area dalam sistem distribusi 20 kV 

subsistem Kepulauan Seribu di area Pulau Semak Daun dengan 

pembebanan sistem sebesar 125 kVA pada saat peak load, yaitu profil 

tegangan yang sesuai dengan standar sebanyak 4 bus dari 19 bus yang 

ada. Sedangkan untuk faktor daya yang sesuai dengan standar terdapat 

17 bus dari 19 bus yang ada di sistem ini. Setelah dilakukan pemasangan 

kapasitor shunt dengan kapasitas 900 kVAR pada bus PL KL1 terdapat 

7 bus dengan profil tegangan sesuai dengan standar dari keputusan 

Menteri ESDM tersebut. Namun untuk faktor daya yang sesuai dengan 

standar jumlah bus nya masih tetap dengan kenaikan nilai faktor daya 

yang tidak signifikan 

4. Hasil perancangan perluasan area dalam sistem distribusi 20 kV 

subsistem Kepulauan Seribu di area Pulau Kelapa dengan pembebanan 

sistem sebesar 390 kVA pada saat peak load, yaitu profil tegangan yang 

sesuai dengan standar sebanyak 4 bus dari 22 bus yang ada. Sedangkan 

untuk faktor daya yang sesuai dengan standar terdapat 15 bus dari 22 

bus yang ada di sistem ini. Setelah dilakukan pemasangan kapasitor 

shunt dengan kapasitas 900 kVAR pada bus PL PG, profil tegangan dari 

seluruh bus hanya terdapat 7 bus dari 22 bus pada sistem yang menjadi 

sesuai dengan standar dari keputusan Menteri ESDM tersebut. 

Kemudian untuk jumlah bus yang memiliki  faktor daya sesuai dengan 

standar masih tetap dengan jumlah bus sebelum pemasangan kapasitor 

shunt. 

5. Lalu yang terakhir, hasil perancangan perluasan area dalam sistem 

distribusi 20 kV subsistem Kepulauan Seribu di Keseluruhan area Pulau 

tertentu dengan pembebanan sistem sebesar 810 kVA pada saat peak 

load, yaitu profil tegangan yang sesuai dengan standar sebanyak 9 bus 

dari 30 bus yang ada. Sedangkan untuk faktor daya yang sesuai dengan 

standar terdapat 22 bus dari 30 bus yang ada di sistem ini. Setelah 
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dilakukan pemasangan kapasitor shunt dengan kapasitas 900 kVAR 

pada bus PL PG, profil tegangan dari seluruh bus hanya terdapat 12 bus 

dari 30 bus pada sistem yang menjadi sesuai dengan standar dari 

keputusan Menteri ESDM tersebut. Kemudian untuk jumlah bus yang 

memiliki  faktor daya sesuai dengan standar masih tetap dengan jumlah 

bus sebelum pemasangan kapasitor shunt. 

6. Penempatan posisi dan kapasitas dari kapasitor shunt yang paling 

optimal dalam menjaga maupun menaikan profil tegangan serta faktor 

daya berada pada bus Pulau Panggang (PL PG) atau bus Pulau Kelapa 1 

(PL KL1) dengan kapasitas 900 kVAR. Hal ini dikarenakan kapasitor 

shunt paling efektif menyerap daya reaktif pada posisi di daerah tengah-

tengah saluran yang sesuai dengan metode T. Titik pemasangan tersebut 

bergantung kepada desain sistem dan faktor daya yang ada pada sistem. 

Semakin kecil faktor daya pada ujung-ujung sistem maka penempatan 

kapasitor shunt paling baik berada pada titik tengah sistem yang sedikit 

lebih jauh dari ujung-ujung tersebut karena mempengaruhi besaran 

kenaikan profil tegangan dan faktor dayanya. 

 

5.2 Implikasi 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan 

implikasi secara teoretis dan praktis sebagai berikut. 

5.2.1 Implikasi Teoretis 

Implikasi secara teoretis dari penelitian ini adalah dapat dibuktikan bahwa 

pemasangan kapasitor shunt pada sebuah sistem dapat memperbaiki profil 

tegangan dan faktor daya pada bus-bus secara signifikan. Hal ini dapat dilakukan 

dengan cara mengatur penyuntikan daya reaktif pada kapasitor shunt terhadap 

saluran yang memiliki nilai tegangan yang tidak sesuai standar. Penyuntikan ini 

berada pada tengah saluran yang memiliki bebanyang membutuhkan tambahan 

daya, karena efek perbaikan tegangannya yang paling tinggi. Dalam kasus ini 
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berada pada bus PL KL1 atau bus PL PG. Temuan ini memperluas hasil penelitian 

mengenai penggunaan kapasitor shunt pada sistem distribusi 20 kV yang melalui 

kabel bawah laut. Selain itu dengan adanya temuan ini dapat memberikan 

pandangan yang kuat terhadap penggunaan dan pemasangan yang optimal dari 

kapasitor shunt pada subsistem Kepulauan Seribu ini. 

5.2.2 Implikasi Praktis 

Implikasi secara praktis dari penelitian ini adalah dapat dibuktikan bahwa 

pemasangan kapasitor shunt pada sebuah sistem hendaknya memperhatikan 

kondisi jaringan subsistem distribusi itu sendiri. Sehingga dalam menentukan 

besarnya kapasitas dan penyuntikan daya reaktif dapat optimal.  

 

5.3 Rekomendasi  

Adapun rekomendasi dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut. 

1. Penggunaan kapasitor shunt dapat diaplikasikan langsung dilapangan 

pada sistem distribusi 20 kV subsistem Kepulauan Seribu yang melalui 

kabel listrik bawah laut ini dengan kapasitas sebesar 900 kVAR di bus 

PL PG agar profil tegangan dan faktor dayanya menjadi lebih baik. 

Sehingga sistem ini mampu memenuhi nilai profil tegangannya sesuai 

dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 untuk 

3 tahun mendatang 

2. Untuk perluasan area hanya pada area Pulau Untung Jawa, sistem 

mampu diperluas dengan pembebanan sebesar 295 kVA dengan sebaran 

beban pada Pulau Kelor, Cipir dan Onrust sebesar 50 kVA, Pulau 

Bidadari sebesar 70 kVA serta Pulau Anyer sebesar 75 kVA pada saat 

peak load. Kemudian agar profil tegangan dan faktor dayanya lebih 

baik, maka lebih baik dipasang kapasitor shunt dengan kapasitas 900 

kVAR pada bus PL KL1. 

3. Kemudian untuk perluasan area hanya pada area Pulau Semak Daun, 

sistem ini mampu diperluas dengan pembebanan sebesar 125 kVA 

dengan sebaran beban pada Pulau Sekati sebesar 35 kVA, Pulau Kotok 
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sebesar 40 kVA dan Pulau Gosong Pandan sebesar 50 kVA pada saat 

peak load. Kemudian agar profil tegangan dan faktor dayanya lebih 

baik, maka lebih baik dipasang kapasitor shunt dengan kapasitas 900 

kVAR pada bus PL KL1. 

4. Selanjutnya untuk perluasan area hanya pada area Pulau Kelapa saja, sistem 

mampu diberikan pembebanan sebesar 390 kVA dengan sebaran beban pada 

Pulau Genteng, Pulau Putri, Pulau Pelangi, Pulau Pantara dan Pulau Sepa 

sebesar 35 kVA, sedangkan Pulau Jukung sebesar 40 kVA saat peak load. 

Kemudian agar profil tegangan dan faktor dayanya lebih baik, maka 

lebih baik dipasang kapasitor shunt dengan kapasitas 900 kVAR pada 

bus PL KL1. 

5. Kemudian untuk desain sistem gabungan dari desain satu sampai dengan 

desain tiga. Desain ini mampu untuk ditambah beban dengan pembebanan 

sebesar 810 kVA dengan sebaran beban pada Pulau Kelor, Cipir dan Onrust 

sebesar 50 kVA, Pulau Bidadari sebesar 70 kVA, Pulau Anyer sebesar 75 

kVA, Pulau Sekati sebesar 35 kVA, Pulau Kotok sebesar 40 kVA, Pulau 

Gosong Pandan sebesar 50 kVA, Pulau Genteng, Pulau Putri, Pulau Pelangi, 

Pulau Pantara dan Pulau Sepa sebesar 35 kVA, sedangkan Pulau Jukung 

sebesar 40 kVA pada saat peak load. Walaupun dapat menampung beban 

cukup tinggi, faktor daya pada bus-bus tertentu akan turun karena penambahan 

beban ini. Kemudian agar profil tegangan dan faktor dayanya lebih baik, 

maka lebih baik dipasang kapasitor shunt dengan kapasitas 900 kVAR 

pada bus PL KL1. 

6. Hasil dari pemasangan kapasitor shunt sebesar 900 kVAR dengan 

metode T untuk perluasan area ini masih menyimpan beberapa kendala. 

Salah satunya adalah nilai tegangan pada beberapa bus yang tidak sesuai 

dengan standar. Oleh karena itu diharapkan kedepannya ada penelitian-

penelitian lain dengan metode yang berbeda untuk dapat mengatasi 

masalah ini. Metode-metode yang direkomendasikan penulis untuk 

masalah ini adalah dengan menggunakan metode 𝜋 untuk pemasangan 

kapasitor shunt atau dengan membuat sistem menjadi double circuit. 


