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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Menurut (Putri & Pasaribu, 2018) Kualitas daya listrik pada industri 

sangat penting, karena sangat mempengaruhi proses dan hasil akhir produksi. 

Ketika semakin sensitifnya suatu peralatan baik di industri maupun di rumah 

tangga, kualitas daya listrik menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan.  

Menurut (Noor & Saputera, 2014) Kapasitor bank dapat memperbaiki 

power factor (Cos phi) untuk meningkatkan kwalitas daya sekaligus 

meningkatkan effesiensi pemakaian peralatan listrik konsumen dan akhirnya 

effesiensi energi listrik yang disediakan oleh penyedia tenaga listrik. 

Penggunaan keypad pada alat perancangan kapasitor bank dimaksudkan 

untuk memperbaiki nilai faktor daya dalam pengontrolan kapasitor ketika kondisi 

benar-benar urgent. Dan IoT dimaksudkan pengontrolan kapasitor untuk 

memperbaiki nilai faktor daya yang bersifat online dan pengontrolan pemakaian 

kapasitor dari jarak jauh menggunakan smartphone dengan teknologi IoT. 

Berdasarkan latar belakang diatas maka mengambil judul penelitian 

“Rancang Bangun Pengendali Kapasitor Bank Untuk Koreksi Faktor Daya Listrik 

Berbasis Internet of Things”. Harapannya adalah mewujudkan alat pengendali 

kapasitor menggunakan aplikasi IoT dan keypad dengan dilengkapi kendali solid 

state relay guna memperbaiki nilai cos φ secara manual dan otomatis dalam 

menentukan kebutuhan kapasitor pada instalasi listrik guna menghilangkan daya 

reaktif. 

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang tersebut, maka dapat diperoleh perumusan masalah : 

1. Bagaimana membuat pengontrolan solid state relay menggunakan 

aplikasi IoT serta Keypad untuk mengaktifkan kapasitor? 
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2. Bagaimana membuat tampilan indikator kapasitor agar dapat ditampilkan 

di LCD Display dan Smartphone? 

3. Bagaimana membaca data dari sensor (PZEM-004T) untuk ditampilkan di 

LCD Display dan Smartphone? 

4. Bagaimana cara memperbaiki nilai cos φ secara manual dan otomatis 

dengan nilai yang baik saat pembebanan dengan pembacaan kebutuhan 

kapasitor menggunakan sistem IoT dan Keypad? 

 

C. Batasan Masalah 

Untuk memudahkan dalam penelitian, maka diperlukan adanya batasan 

masalah agar tidak melebar dari pokok pembahasan dalam penelitian, dan batasan 

masalah dalam penelitian ini : 

1. Nilai toleransi kapasitor +10 % dan -5 % 

2. Menggunakan rangkaian input dan output 1 fasa. 

3. Perbaikan nilai faktor daya dengan pengontrolan kapasitor menggunakan 

solid state relay sesuai kebutuhan kapasitor. 

4. Menggunakan sistem IoT (Smartphone) dan Keypad pengontrolan 

kapasitor. 

5. Sistem otomatis perbaikan faktor daya dengan memasukan nilai “999”. 

6. Menggunakan rangkaian paralel pada switching kapasitor. 

7. Menggunakan indikator kapasitor ON/OFF dengan nyala solid state relay 

pada LCD Display dan Aplikasi Android. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini diantaranya : 

1. Mewujudkan alat perbaikan faktor daya dengan sistem IoT dan Keypad 

menggunakan mikrokontroller Arduino Nano serial ESP 32 secara 

otomatis dan manual yang dilengkapi dengan indikator kapasitor serta 

pengukuran arus, tegangan, daya, frekuensi, faktor daya dan kebutuhan 

kapasitor yang dibutuhkan. 
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E. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini diantaranya : 

1. Dapat digunakan sebagai rujukan dalam mempelajari perbaikan faktor 

daya dalam PLN. 

2. Sebagai memperkecil tagihan listrik pada PLN.  
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