
Bab 3. Teknik Tenaga Listrik



Teknik Tenaga Listrik ialah ilmu yang mempelajari konsep 
dasar kelistrikan dan pemakaian alat yang asas kerjanya 
berdasarkan aliran elektron dalam konduktor (arus listrik). 

Dalam Teknik Tenaga Listrik dikenal dua macam arus :
1. Arus searah dikenal dengan istilah DC (Direct Current)
2. Arus bolak balik dikenal sebagai AC (Alternating 

Current)



Dalam menghasilkan arus searah atau arus bolak balik, dikenal 
sistem pengadaan energi listrik sebagai berikut :

Pembangkit : Sebagai sumber energi listrik yang antara lain 
berupa ; PLTA, PLTU, PLTN, PLTG, PLTD, dan ENERGI DARI ANGIN, 
SURYA, GEOTHERMAL, OMBAK, CHEMICAL,dan sebagainya .

Transmisi : Sebagai jaringan untuk menyalurkan energi listrik 
dari pembangkit ke beban atau ke jaringan distribusi (gardu-
gardu listrik).

Distribusi : Sebagai jaringan yang menyalurkan energi listrik ke 
konsumen pemakai.



Sistem Pembangkitan Tenaga Listrik berfungsi 
membangkitkan energi listrik melalui berbagai macam 
pembangkit tenaga listrik.

Pada Pembangkit Tenaga Listrik ini sumber-sumber 
energi alam dirubah oleh penggerak mula menjadi 
energi mekanis yang berupa kecepatan atau putaran, 
selanjutnya energi mekanis tersbut di rubah menjadi 
energi listrik oleh generator.



Sumber-sumber energi alam dapat berupa :
Bahan bakar yang berasal dari fossil : batubara, 
minyak bumi, gas alam
Bahan galian : uranium, thorium
Tenaga air, yang penting adalah tinggi jatuh air 
dan debitnya
Tenaga angin, daerah pantai dan pegunungan
Tenaga matahari



• Sistem Transmisi berfungsi menyalurkan tenaga listrik 
dari pusat pembangkit ke pusat beban melalui 
saluran transmisi. 

• Saluran transmisi akan mengalami rugi-rugi tenaga, 
maka untuk mengatasi hal tersebut tenaga yang akan 
dikirim dari pusat pembangkit ke pusat beban harus 
ditransmisikan dengan tegangan tinggi maupun 
tegangan ekstra tinggi.



Sistem Distribusi berfungsi mendistribusikan tenaga listrik ke
konsumen yang berupa pabrik, industri, perumahan dan
sebagainya. Transmisi tenaga dengan tegangan tinggi maupun
ekstra tinggi pada saluran transmisi di rubah pada gardu induk
menjadi tegangan menengah atau tegangan distribusi primer,
yang selanjutnya diturunkan lagi menjadi tegangan untuk
konsumen



PERALATAN PENGUBAH ENERGI

Generator :
• Generator arus searah (generator DC)
• Generator arus bolak-balik (Alternator)

Motor :
• Motor arus searah 
• Motor arus bolak balik

Transformator :
• Trafo penaik tegangan (step-up) atau disebut trafo daya.
• Trafo penurun tegangan (step-down) disebut juga trafo 

distribusi.
• Trafo yang dipergunakan pada peralatan atau rangkaian 

elektronik, yakni untuk memblokir rangkaian yang satu 
dengan yang lain.



Dalam mempelajari Teknik Tenaga Listrik berarti kita  
mempelajari rumus yang berkaitan dengan q, i, v, p, dan 
w, sebagai variabel yang dianalisis.



Elemen-elemen Listrik

Elemen Listrik Pasif : Adalah elemen listrik yang mempunyai sifat
menerima/membutuhkan tegangan listrik.

1.Resistor
2.Capasitor
3.Induktor A

LR 
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L : induktansi dalam H (Henry) 
µ : permeability inti (core)
µ o : permeability udara vakum 
µ o = 4π x 10-7 
N : jumlah lilitan induktor 
A : luas penampang induktor (m2) 



Elemen Listrik Aktif : Adalah elemen listrik yang mempunyai sifat
membangkitkan atau memberikan tenaga listrik.
•Sumber Arus
•Sumber tegangan



Hukum Ohm dan Kirchoff

• Hukum Ohm
• Hukum Kirchoff I
• Hukum Kirchoff II





Transformator atau
transformer atau trafo
adalah komponen
elektromagnet yang 
dapat mengubah taraf
suatu tegangan AC ke
taraf yang lain.



Arus bolak-balik menyebabkan 
terjadinya perubahan medan 

magnet pada kumparan primer.

Perubahan medan magnet pada 
kumparan primer diteruskan oleh inti 

besi lunak ke kumparan sekunder.

Perubahan medan magnetik pada 
kumparan sekunder 

menghasilkan ggl induksi.



Trafo ada dua jenis, yaitu: 
Trafo Step-Up dan
Trafo Step-Down

Trafo Step-Up 
digunakan untuk menaikan
tegangan listrik

Trafo Step-Down digunakan
untuk menurunkan tegangan
listrik



Trafo ini memiliki ciri :

Lilitan kumparan primer lebih
sedikit dari pada lilitan
kumparan sekunder

Tegangan primer lebih kecil
dari tegangan sekunder



Trafo ini memiliki Ciri:

Lilitan kumparan primer 
lebih banyak dari lilitan 
kumparan sekunder

Tegangan primer lebih tinggi 
dari tegangan sekunder



N = jumlah lilitan

V = tegangan (volt)

I  = Kuat arus (A)

S/P = Sekunder atau Primer

Daya yang masuk ke 
trafo sama dengan 
daya yang keluar dari 
trafo  Pp  =  Ps

Np           Vp         Is

Ns            Vs         Ip
=             =

Pada transformator ideal 
berlaku persamaan:



Pada kenyataannya setiap penggunaan trafo
tidak pernah didapat daya yang masuk sama
dengan daya yang keluar.

Daya listrik yang dikeluarkan oleh trafo selalu
lebih kecil dari daya listrik yang masuk
kedalam trafo

Pp > Ps

Np      Is
Ns      Ip=

Pp
Ps η =          X 100 %



Jawab



Keterangan :
G : Generator
GI : Gardu Induk
GH : Gardu Hubung
GD : Gardu Distribusi
TT : Jaringan tegangan tinggi
TM : Jaringan tegangan menengah
TR : Jaringan tegangan rendah
APP : Alat pembatas dan pengukur







Contoh

Sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan 10 : 2 dihubungkan ke sumber 

listrik 100V untuk mennyalakan sebuah lampu 25 W. Hitunglah tegangan 

listrik yang diserap oleh lampu dan kuat arus yang masuk kedalam trafo!

Diket: Np:Ns = 10:2
Vp = 100 V
Ps = 25 W

Dit. Vs = …
Ip = …

Jawab:
Np:Ns =Vp:Vs
10:2 = 100:Vs
Vs = 20 V

Pp = Ps
Vp . Ip = Ps
100 . Ip = 25
Ip = 0,25 A



Contoh

Sebuah trafo memiliki perbandingan lilitan kumparan 10:1 dihubung-kan ke listrik 100 V 

untuk menyalakan sebuah lampu 10 W. Jika efisiensi trafo 75 %, berapakah arus listrik

pada kumparan primer?

Diket: Np:Ns = 10:1
Vp = 100 V
Ps = 7,5W

= 75%

Dit  Ip = …
Jawab: 
η = (Ps/Pp)X100 %
75 % = 7,5/Pp X 100%

0,75 = 7,5/Pp
Pp =   7,7/0,75 = 10 W

η

Pp = Vp . Ip
10 = 100 . Ip
Ip = 0,1 A



Sumber tegangan 120 V dihubungkan dengan
kumparan primer  suatu transformator sehingga
mengalir arus sebesar 0,2 A pada kumparan
tersebut.  Kumparan sekunder dengan hambatan
10 ohm terdapat arus yang mengalir sebesar 2 A.
a. Hitung berapa daya yang disupplai pada

transformator (input) ?
b. Berapa panas yang timbul pada hambatan 10 

ohm?
c. Berapa efisiensi transformator ?
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