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ABSTRACT 

Krisis energi yang disebabkan keterbatasan tersedianya bahan bakar minyak 

memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan termasuk dalam konsumsi energi 

listrik. Bahkan pemerintah menyarankan upaya penghematan listrik kepada para 

konsumen. Penghematan listrik bagi dunia industri dan perkantoran sangat sulit 

dilaksanakan terkait produktivitas sehingga langkah lain dalam menghemat energi listrik 

perlu disarankan. Secara teknis, energi listrik dimanfaatkan oleh konsumen untuk diubah 

menjadi daya nyata (kerja), tetapi dalam realisasinya energi listrik juga diubah menjadi 

daya reaktif (daya yang tidak menjadi kerja) sehingga akan menurunkan efisiensi 

pemanfaatannya. Peralatan listrik yang digunakan dalam sektor industri, perkantoran 

maupun aplikasi rumah tangga banyak didominasi peralatan yang membutuhkan tegangan 

searah. Karena sumber daya listrik yang tersedia (oleh PLN) adalah tegangan bolak-balik 

maka dibutuhkan penyearah. Penyearah tradisional yang memanfaatkan dioda dan 

thyristor banyak digunakan karena kesederhanaan, tetapi merupakan pembangkit 

harmonisa yang mengakibatkan distorsi sehingga akan menurunkan kualitas daya listrik 

yang dapat menyebabkan dampak negatif terhadap peralatan lain yang terpasang pada 

instalasi. Dalam penelitian ini dikaji suatu langkah untuk memperbaiki kualitas dan 

meningkatkan efisiensi energi listrik melalui reduksi daya reaktif dan harmonisa. Langkah 

eliminasi daya reaktif dan harmonisa dilakukan oleh boost rectifier yang bekerja sebagai 

penyearah berunjuk kerja tinggi. Penyearah jenis ini mampu menyediakan tegangan 

searah yang teregulasi baik dengan tetap menyerap arus sumber sinusoidal sehingga 

distorsi arus sumber minimal. Kondisi demikian dapat meningkatkan kualitas daya listrik. 

Dengan hasil peneltian ini, langkah penghematan energi listrik secara signifikan dapat 

dilakukan tanpa mengurangi produktivitas dan kualitas daya dapat dijaga tetap baik 

sehingga dampak negatif terhadap peralatan lain mampu direduksi.  
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PENDAHULUAN 

Dewasa ini permasalahan terkait 

ketersediaan energi sudah menjadi hal 

yang sangat serius dan harus dicari 

pemecahannya. Energi listrik sebagai 

salah satu bentuk energi yang terkait 

langsung dengan kehidupan masyarakat 

mendapat perhatian yang sangat khusus. 

Di Indonesia, kesulitan dalam pengadaan 

bahan bakar minyak telah mempengaruhi 

kelangsungan penyediaan energi listrik. 

Bahkan pemerintah telah berulang kali 

menyerukan penghematan pemakaian 

energi listrik. Penghematan energi listrik 

sebenarnya dapat dilakukan dengan 

beberapa cara, antara lain: mengurangi 
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