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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1.  Latar Belakang 

Pada dunia industri, rangkaian pengasutan sangat dibutuhkan untuk 

menghidupkan beban. Semakin berkembangnya teknologi semakin 

berkembang pula rangkaian pengasutan yang dibutuhkan, terutama pada 

industri PDAM. Pada industri PDAM rangkaian pengasutan yang digunakan 

ada beberapa macam, yaitu DOL (Direct On Line), Star Delta, Auto 

Transformer, Soft Starter dan VSD/VLT. Peneliti mengambil data pada 

rangkaian pengasutan VLT yang digunakan pada motor mixer yang bertujuan 

untuk mencampur beberapa bahan kimia penjernih dan pembersih air baku. 

VLT Low Voltage Drives adalah alat yang berfungsi untuk mengubah 

nilai frekuensi dan tegangan yang bertujuan untuk mengubah nilai kecepatan 

putaran dan torsi motor listrik sesuai kebutuhan yang diperlukan. Biasanya alat 

ini disebut juga VSD (Variable Speed Drive) atau VFD (Variable Frequency 

Drive). 

. VLT Low Voltage Drives adalah alat yang berfungsi untuk mengontrol 

kecepatan yang menyesuaikan nilai arus dari sebuah pompa yang kecepatannya 

bervariasi, dari drive (pengaturan) yang dihasilkan penyimpanan energinya 

lebih baik dibandingkan dengan teknik lain (DOL, Star Delta, Auto 

Transformer dan Soft Starter) untuk kontrol arus (Baharom et al., 2014). Satu 

dari sistem itu mempunyai potensi yang besar untuk perkembangan efisiensi 

energi dalam dunia industri (van Greunen, Schutte, & Kleingeld, 2014). 

Seperti motor mempunyai keuntungan yang dimana losses dari rotor 

mendekati 0, dan oleh karena itu tawaran efisiensinya lebih tinggi ketika 

dibandingkan dengan motor konvensional lainnya (Ahmed et al., 2016). 

Konsumsi efisiensi energi dalam sistem motor listrik sangat dibutuhkan untuk 

menyimpan energy di bumi. Pada tahun 2016, perhitungan persentase dari 
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motor listrik ada pada range dari 34% sampai 46% dari konsumsi listrik di bumi 

(Morimoto, Ueno, Sanada, Takeda, & Hirasa, 1993).  

Aplikasi dengan drive berdaya tinggi memiliki konsumsi energi listrik 

terbesar di seluruh industri (Martin Bruha, Martin Sivory, Vladimir Kindl, 

2016). Dengan meningkatnya permintaan sumber energi alternatif, komunitas 

ilmiah lebih tertarik dalam mencari konverter elektromekanis baru untuk 

disampaikan pembangkit listrik yang lebih efisien    (Bernardeli et al., 2015). 

Untuk membantu mengurangi kerugian energi, para insinyur beralih ke VLT 

Low Voltage Drives sebagai alternatif untuk memperbaiki pengendalian 

kecepatan (Babu, Maity, & Burman, 2016). 

VLT Low Voltage Drives menawarkan beberapa manfaat bagi 

penggunanya, seperti penghematan energi, fleksibilitas yang lebih tinggi, dan 

peningkatan pengendalian dari proses perawatan (Bruha, 2016). Metode terbaik 

untuk menyesuaikan kecepatan yang range-nya sangat luas adalah 

menyediakan pasokan variable frekuensi, yang dapat diimplementasikan oleh 

VLT Low Voltage Drives. Ketika mengatur VLT Low Voltage Drives ke mode 

sensorless, variable-variabel tertentu akan menyesuaikan, termasuk kecepatan, 

tegangan terminal, dan arus pada stator (Hamad, Brethee, Gu, & Ball, 2016). 

Tren untuk mengintegrasikan sistem VLT Low Voltage Drives ke poros 

berputar telah memperbesar tantangan untuk menganalisa dan memprediksi 

rotor dinamika, perilaku VLT Low Voltage Drives dan batas poros. Sistem 

semacam itu seringkali mencakup transmisi mekanis yang kompleks yang tidak 

dapat dianggap kaku (Mauri, Milano, Bruha, & Topology, 2016). 

Jaringan transmisi tiga fasa Alternating Current telah menjadi 

infrastruktur masyarakat modern untuk waktu yang lama. Generator dirancang 

untuk menghasilkan tegangan rendah (380 – 415 volt) sinusoidal tiga fasa, yang 

dapat dengan mudah dinaikkan ke tegangan tinggi (6.000 – 150.000 volt) 

dengan trafo step-up dan ditransfer jarak jauh melalui jaringan transmisi. 

Sementara itu, motor listrik dirancang untuk memanfaatkan tegangan sinusoidal 
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3 fasa untuk mengubah tenaga listrik menjadi torsi mekanis dan menggerakkan 

beban mekanis yang berbeda (Pan & Ikaheimo, 2015). 

 

1.2.  Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui latar belakang diatas, adapun rumusan masalah 

dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Bagaimana konsep kerja VLT Low Voltage Drives sehingga dapat 

menghemat energi listrik dan pengeluaran finansial di industri ? 

2. Bagaimana cara perawatan pada alat VLT Low Voltage Drives ? 

3. Bagaimana cara pencegahan kerusakan pada alat VLT Low Voltage 

Drives ? 

 

1.3.  Tujuan Penelitian 

Setelah mengetahui latar belakang dan rumusan masalah diatas, adapun 

tujuan dalam penyusunan skripsi ini adalah : 

1. Mengetahui konsep kerja VLT Low Voltage Drives yang dapat 

menghemat energi listrik dan pengeluaran finansial di industri. 

2. Mengetahui bagaimana cara perawatan alat VLT Low Voltage Drives. 

3. Mengetahui cara pencegahan kerusakan pada alat VLT Low Voltage 

Drives. 

 

1.4.  Manfaat Penelitian 

   Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penulisan skripsi  ini 

adalah : 

1. Sebagai tambahan ilmu dalam memahami konsep dari alat VLT Low 

Voltage Drives bagi peneliti. 

2. Sebagai refensi bagi dunia industri untuk memakai alat VLT Low Voltage 

Drives. 

3. Sebagai referensi bagi dunia industri dan pembaca untuk mengetahui 

cara perawatan alat VLT Low Voltage Drives. 
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4. Sebagai referensi bagi industri dan pembaca untuk mempelajari 

pencegahan kerusakan alat VLT Low Voltage Drives. 

 

 

 

1.5.  Struktur Organisasi Skripsi 

Struktur Organisasi Skripsi ini terbagi atas 5 bab. Pembagian bab 

tersebut adalah sebagai berikut :  

BAB I : PENDAHULUAN  

Bagian pendahuluan mengemukakan latar belakang, batasan masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bagian kajian pustaka menjelaskan tentang teori yang berkaitan dengan 

penelitian ini, seperti pengertian VLT Low Voltage Drives, konsep 

pengehematan VLT Low Voltage Drives, perawatan alat VLT Low Voltage 

Drives, serta keamanan dan ketahanan alat VLT Low Voltage Drives itu 

sendiri.  

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini berisikan metode yang digunakan dalam mencari sumber data di 

industri  PT. Adhya Tirta Batam yang memakai alat VLT Low Voltage 

Drives. 

BAB IV : TEMUAN DAN PEMBAHASAN 

Pada BAB IV ini akan dibahas mengenai perhitungan yang dilakukan 

berdasarkan metode penelitian yang telah dijelaskan pada BAB III. BAB 

ini akan memaparkan data dan perhitungan dari alat VLT Low Voltage 

Drives di PT. Adhya Tirta Batam, sehingga keseluruhan tujuan dari 

penulisan skripsi ini tercapai.  

BAB V : SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI 

BAB V merupakan bab terakhir yang berupa kesimpulan, implikasi dan 

rekomendasi yang diambil berdasarkan hasil penelitian peneliti. 


