
I. Pendahuluan

Peningkatan terhadap kebutuhan dan konsumsi energi 
listrik yang baik dari segi kualitas dan kuantitas menjadi 
salah satu alasan mengapa perusahaan utilitas penyedia 
listrik perlu memberi perhatian terhadap isu kualitas 
daya listrik. Terlebih pada konsumen perindustrian yang 
membutuhkan supplai listrik yang baik yaitu dari segi 
kontinuitas dan juga kualitas  tegangan yang disupplai 

karena mesin-mesin pada perindustrian sensitif terhadap 
ketidakstabilan tegangan, sehingga perlu diusahakan 
suatu sistem pendistribusian tenaga listrik yang dapat 
memberikan pelayanan yang memenuhi kriteria yang 
diinginkan konsumennya. Motor induksi merupakan 
penggerak utama pada sebagian besar industri. Biasanya 
motor induksi adalah motor kecil dibawah 50 HP yang 
efisiensinya tidak tinggi sehingga banyak kerugian pada 
rangkaian magnetisasi, saat berbeban ringan. Faktor daya 
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Abstrak—Perusahaan perindustrian tidak dapat menghindari faktor daya yang rendah, dikarenakan beban 
motor yang berbeda-beda. Faktor daya motor induksi akan menjadi baik apabila ia dibebani oleh beban penuh, 
namun disaat motor induksi dibebani dibawah beban nominalnya, maka faktor daya total pada jaringan akan 
turun. Untuk meningkatkan kualitas pada sistem kelistrikan dengan beban yang sama pada PT. PDAM Tirta 
Daroy, maka dibutuhkan usaha untuk meningkatkan nilai faktor dayanya dengan tujuan meningkatkan kualitas 
tegangan, sehingga akan memberikan keuntungan-keuntungan, seperti berkurangnya losses dan meningkatkan 
masa pemakaian peralatan listrik. Pada kesempatan ini penulis akan melakuran perhitungan serta simulasi dengan 
menggunakan kapasitor dan motor sinkron dengan bantuan software ETAP 12.6.0. Setelah dilakukan perhitungan 
dan simulasi, maka faktor daya PT.PDAM Tirta Daroy meningkat dari 0.85 lagging menjadi 0.99 lagging setelah 
pemasangan tiga unit motor sinkron 154,7 kW menggantikan kinerja tiga unit motor induksi 154,2 kW. Disamping 
itu total daya reaktif pada jaringan terkompensasi dari 625,68 kVAR menjadi 76,81 kVAR. Hal yang serupa juga 
terjadi ketika pemasangan kapasitor bank 600 kVAR, faktor daya PT.PDAM Tirta Daroy meningkat hingga 0,99 
lagging dengan kompensasi daya reaktif kapasitif sebesar 599 kVAR, sehingga total daya reaktif berkurang dari 
625,68 kVAR menjadi 21,17 kVAR. Setelah perbaikan faktor daya dengan motor sinkron dan kapasitor tegangan 
pada jaringan listrik meningkat hingga 379,4 V.

Kata kunci: faktor daya, perindustrian, daya reaktif, motor sinkron, kapasitor

Abstract— Induction motors that have low power factor will cause huge losses to consumers as well as in industrial 
companies. Industrial companies can not avoid low power factor, due to different motor loads. The induction motor 
power factor will be good if it is loaded with full load, while the induction motor is loaded under its nominal load, 
the total power factor on the network will decrease. To improve the quality of the electrical system with the same 
load on PT.PDAM Tirta Daroy, it is necessary to increase the value of its power factor with the aim of improving the 
voltage quality, thus providing benefits such as reduced losses and increasing the usage of electrical equipment. On 
this occasion the author will perform calculations and simulations using capacitors and synchronous motors with the 
help of software ETAP 12.6.0. After calculation and simulation, the power factor PT.PDAM Tirta Daroy increased 
from 0.85 lagging be 0.99 lagging after the installation of three units of 154.7 kW synchronous motor replaces the 
performance of the three units of 154.2 kW induction motor. In addition the total reactive power in the compensated 
network from 625.68 kVAR to 76.81 kVAR. Something similar occurs when the installation of capacitor banks 600 
KVAR, power factor PT. PDAM Tirta Daroy increased to 0.99 lagging reactive power compensation amounting to 
599 KVAR, bringing the total reactive power is reduced from 625.68 KVAR be 21.17 KVAR. After power factor 
improvements with synchronous motors and voltage capacitors on the power grid increased to 379.4 V.  

Keywords: power factor, industry, reactive power, synchronous motor, capacitor
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rendah pada motor induksi disebabkan oleh beberapa hal 
diantaranya:
a. Belitan motor sendiri yang bersifat induktif 
b. Pada perusahaan industri bila terjadi kerusakan motor, 

maka motor yang lama akan diganti dengan motor 
yang lebih besar dayanya, jika tidak ditemukan motor 
dengan daya yang sama, sehingga akibatnya akan 
terjadi penurunan faktor daya pada sistem.

c. Karakteristik beban yang tidak konstan 
Untuk mengatasi rendahnya faktor daya pada beban 

industri yaitu dengan mengurangi konsumsi daya reaktif 
(VAR), yang biasa dilakukan adalah dengan memasang 
motor sinkron atau bank kapasitor. Penggunaan motor 
sinkron memiliki keistimewaan yaitu dapat digunakan 
untuk memperbaiki faktor daya dari sistem dengan cara 
mengatur besarnya arus penguatan medan (arus exciter) 
pada lilitan medannya sehingga dihasilkan faktor daya 
yang baik yaitu motor menyuplai daya reaktif induktif  pada 
jaringan. Selain itu motor sinkron dapat menggantikan 
kerja dari motor induksi itu sendiri.

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh penggunaan motor sinkron dan 
kapasitor (shunt) terhadap faktor daya dan tarif listrik pada 
PT.PDAM Tirta Daroy.

II. StudI PuStaka

A. Faktor Daya

Faktor daya adalah perbandingan daya aktif dan daya 
semu. Sudut φ adalah sudut yang dibentuk antara sisi daya 
aktif (P) dan daya semu (S), sedangkan daya reaktif (Q) 
tegak lurus terhadap daya aktif (P), maka : 

Faktor Daya = (P) / (S) V.I cos   / V.I (1)  ϕ=

dimana P adalah daya aktif (kW), S adalah daya semu 
(kVAR), V adalah tegangan perfasa (V) dan I adalah arus 
saluran (A).

Dalam sistem tenaga listrik dikenal 3 jenis faktor daya:
1. Faktor Daya Unity

Faktor daya unity adalah keadaan saat nilai cos φ adalah 
satu, tegangan sefasa dengan arus. Faktor daya Unity akan 
terjadi bila jenis beban adalah resistif murni [1].

2. Faktor Daya Tertinggal (Lagging)
Faktor daya terbelakang (lagging) adalah keadaan 

faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi sebagai berikut:
a. Beban/peralatan listrik memerlukan daya reaktif 

dari sistem atau beban bersifat induktif.
b. Arus (I) tertinggal dari tegangan (V), V mendahului 

I dengan sudut φ

3. Faktor Daya Mendahului (Leading) 
Faktor daya mendahului (leading) adalah keadaan       

faktor daya saat memiliki kondisi-kondisi sebagai berikut:
a. Beban/peralatan listrik memberikan daya reaktif 

dari sistem atau beban bersifat  kapasitif. 

b. Arus mendahului tegangan, V tertinggal dari I 
dengan sudut (φ)

B. Kontruksi Motor Sinkron

Motor sinkron memiliki dua bagian penting yaitu 
bagian stator yang merupakan bagian komponen diam, dan 
bagian rotor yang berfungsi sebagai komponen berputar, 
stator terdiri dari inti besi dari bahan ferromagnet yang 
dibeliti dengan lilitan 3 fasa, lilitan 3 fasa ini sama dengan 
lilitan 3 fasa pada rotor induksi [2]. 

Motor sinkron selalu memerlukan arus eksitasi agar 
selalau dapat berjalan dengan sinkron, arus eksitasi dapat 
digolongkan menjadi 3 jenis diantaranya :
•	 Eksitasi Dynamic, merupakan jenis eksitasi yang 

konvensional. 

•	 Eksitasi Statis, merupakan perkembangan dari 
eksitasi dinamis. Dimana alat ini menggunakan 
penyearah elektronik (Rectifier), penyearah ini 
memerlukan sumber tegangan input AC yang diambil 
dari sumber tegangan jala-jala. Karena exciter yang 
digunakan tidak berputar seperti pada gambar eksitasi 
konvensional maka eksitasi dapat dikatakan statis.

•	 Eksitasi Brusless, pada prinsipnya brusless ini 
menggunakan generator AC kecil sebagai eksiter. 

Kontruksi untuk motor sinkron tanpa sikat (Brusless 
excitation) rotor dan stator pada motor sinkron selalu 
mempunyai jumlah kutub yang sama dan seperti pada 
motor induksi maka jumlah dari kutub ini menentukan 
kecepatan dari motor sinkron yang hubungannya dapat 
dirumuskan dengan:

  120 (2) s
p

 fn =

dimana ns adalah kecepatan motor (r/min), f merupakan 
frekuensi sumber, p adalah jumlah kutub.

C. Karakteristik Motor Sinkron

Dari Gambar 1 diperoleh persamaan sebagai berikut:

      (3 
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Gambar 1. Rangkaian ekivalen motor sinkron
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Keterangan :
Vφ = Tegangan sumber (V)
Ea = GGL induksi (V)
Ia = Arus jangkar (A)
Xs = Reaktansi sinkron (Ω)

Pengaruh Penguatan Medan :
a. Untuk membangkitkan fluksi dibutuhkan daya 

reaktif yang bersifat induktif.
b. Pada motor sinkron, ggm dibangkitkan arus medan 

(DC) pada belitan rotor. Jika arus medan ini cukup, 
maka motor tidak membutuhkan suplai energi 
reaktif dari sisi stator yang bersumber dari jaringan 
listrik. Sehingga motor bekerja dengan faktor daya 
= 1.

c. Jika penguatan arus medan kurang, maka motor 
sinkron akan menarik daya reaktif yang bersifat 
induktif dari sisi stator. Sehingga motor bekerja 
dengan factor daya (pf) tertinggal (lagging). 
Artinya motor menjadi pembangkit daya reaktif 
yang bersifat induktif.

d. Kebalikannya jika kelebihan penguatan arus medan, 
maka motor sinkron akan menarik daya reaktif 
yang bersifat kapasitif dari sisi stator. Sehingga 
motor bekerja dengan faktor daya (pf) mendahului 
(leading). Artinya motor menjadi pembangkit daya 
reaktif yang bersifat kapasitif [3]. 

D. Pengaruh Kenaikan Beban pada Motor Sinkron

Pada saat terjadi kenaikan beban pada motor sinkron, 
maka torsi putaran rotor akan membesar untuk menjaga 
kestabilan putarannya agar tetap sinkron. Disaat kenaikan 
beban putaran rotor melambat, ketika itulah torsi sudut   
menjadi lebih besar. Torsi sudut yang besar mengakibatkan 
kecepatan motor kembali pada kecepatan semula dan 
motor kembali bekerja pada kecepatan sinkron dengan 
torsi sudut yang besar [4].

Pada saat suplai tegangan terminal dan frekuensi dijaga 
agar tetap konstan, tegangan Ea sebanding dengan Kφω 
dan besarnya Ea hanya bergantung pada arus medan dan 
kecepatan motor. Disaat kecepatan berada pada kondisi 
konstan, maka arus medan juga akan berada pada keadaan 
konstan. Maka dari itu Ea harus dijaga konstan disaat 
kenaikan beban. Apabila tahanan jangkar diabaikan, daya 
yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi 
energi mekanik atau yang biasa disebut dengan daya input 
motor dapat dihitung dengan persamaan berikut [4].

3 sin (4) V EaP
Xs

 ϕ δ
=

Keterangan :
P     = Daya aktif (W)
Vφ = Tegangan terminal (V)
Ea   = GGL induksi (V)
Xs   = Reaktansi Sinkron (Ω)

Ketika motor mengalami penambahan daya, maka 
besaran yang berkaitan dengan daya (Ia cos θ dan Ea sin δ) 
ikut bertambah, disamping itu ggl induksi (Ea) tetap dalam 
kondisi konstan. Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa 
ketika beban terus bertambah, fasor Ea akan semakin 
turun.

E. Kapasitor Bank
Kapasitor bank adalah peralatan listrik yang  mempunyai 

sifat kapasitif yang berfungsi untuk  mengimbangi 
sifat induktif. Pengertian lain dari kapasitor bank yaitu 
sekumpulan beberapa kapasitor yang dihubungkan secara 
paralel untuk mendapatkan kapasitas kapasitif yang akan 
digunakan.

a. Hubungan Delta
Pada rangkaian delta, Ic=IL/√3, Vc=VL, maka untuk 

menghitung besar kapasitansi kapasitor dapat dilakukan 
dengan cara, yaitu

 3

 3

( )
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×

=

×
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=

( ) 3 6CC LIQ V× ×=

Besarnya Ic dapat ditentukan dengan persamaan

 

Ea 

Vφ 
Ia 

Gambar 2. Diagram fasor motor sinkron

Gambar 3. Keadaan motor sinkron disaat penambahan beban.

       Gambar 4. Rangkaian kapasitor terhubung delta
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(7) 

(8)1 
2

C
C

C

C
C

VI
X

X
fπ

=

=

Bila persamaan (7) dan (8) di subtibusikan ke persamaan 
(6) maka didapatkan persamaan sebagai berikut.

2  
6

(9)QcCd
fvπ

=

b. Hubungan Bintang
Pada rangkaian bintang Ic = IL dan Vc=VL/√3, maka 

untuk menghitung besar kapasitansi kapasitor dapat 
dilakukan dengan cara, yaitu

(1 03 ) Qc IL Vc= × ×

Besarnya Ic dapat ditentukan dengan persamaan:

( ) 1
3 /

1Vc VLIc
Xc Xc

= =

1 
2

(12)
c

Xc
fπ

=

Bila persamaan (10) dan (11) disubtitusikan ke persamaan 
(12) maka diperoleh persamaan sebagai berikut.

2  
2

(13)QcCb
fvπ

=

Keterangan :
Qc = Daya reaktif yang di kompensasi oleh kapasitor 
(VAR)
VL = Tegangan Line atau Saluran (Volt)
IL  = Arus Line atau Saluran (Ampere)
Vc = Tegangan Kapasitor (Volt)
Ic   = Arus Kapasitor (Ampere)
Xc = Impedansi Kapasitansi
Cd = Kapasitor terhubung delta (Farad)
Cb = Kapasitor terhubung bintang (Farad)

F. Perbaikan Faktor Daya dengan Kapasitor

Dari Gambar 6 dapat dilihat bagaimana kapasitor 
sebagai pembangkit daya reaktif dapat menekan daya 

reaktif dari beban [5].
Apabila beban daya aktifnya adalah sebesar P (KW), 

daya reaktif beban adalah Q1 (KVAR) dan beban daya 
semunya S, maka faktor dayanya:

2 2
(141 

1
)cos

1
P P
S P Q

θ = =
+

Bila kapasitor paralel (shunt) dengan kapasitas Q, KVAR) 
dipasang pada sisi beban, maka  faktor daya nya diperbaiki 
menjadi

2 2
co (15s 2 

2 ( 1
)

)
P P
S P Q Qc

θ = =
+ −

Bila faktor daya yang semula cos θ1 dan diperbaiki menjadi 
cos θ2, maka besarya kapasitor yang harus dipasang yaitu:

 (tan 1 tan 2 ( 6)) 1c Pθ θ θ= −

III. Metode

A. Data-data yang Digunakan

Ketika melakukan penelitian, termasuk hal yang sangat 
perlu diperhatikan adalah variabel data yang digunakan. 
dikarenakan data tersebut akan mempengaruhi tingkat 
keakuratan hasil simulasi. 

Pada  saat melakukan simulasi data yang dimasukkan 
yaitu: mendesain one line diagram PT.PDAM Tirta Daroy 
berdasarkan yang asli, besar daya aktif dan cos φ. Sehingga 
diperoleh data keluaran berupa tegangan, rugi-rugi, daya 
reaktif dan daya semu.

B. Proses Simulasi  pada Etap 12.6.0

Simulasi dilakukan dengan metode aliran daya Gauss-
seidel yang disimulasikan menggunakan software Etap 
12.6.0. Tahapan proses simulasi pada Etap 12.6.0 sebagai 
berikut:
1. Mensimulasikan One Line Diagram PT.PDAM Tirta 

Daroy Banda Aceh sebelum pemasangan kapasitor dan 

Gambar 5. Rangkaian kapasitor terhubung bintang

Gambar 6. Perbaikan Faktor daya dengan kapasitor
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motor sinkron.
2. Simulasi dengan memasang beberapa unit motor 

sinkron dengan menggantikan beberapa unit motor 
induksi. 

3. Simulasi dengan memasang kapasitor bank 600 kVAR.

IV. haSIl dan PeMbahaSan

A. Analisa Faktor Daya sebelum Pemasangan Motor 
Sinkron dan Kapasitor Bank.

Setelah memodelkan single line diagram pada Etap 
12.6.0. dengan menggunakan metode Gauss-seidel, maka 
di hasilkan keluaran berupa besar daya aktif dan daya 
reaktif seperti yang terlihat pada Tabel 1. Tabel tersebut 
merupakan hasil simulasi ketika keadaan operasi pada 
saat beban puncak. Dari tabel diatas, maka dapat setelah 
dihitung diperoleh total daya aktif 1025.52 kW, daya 
reaktif 626.17 kVAR, daya semu 1201.57 kVA dan cos φ 
total pada PDAM Tirta Daroy sebelum perbaikan factor 
daya 0.85 lagging.

B. Analisa Faktor Daya dengan Pemasangan Motor 
Sinkron

Untuk meningkatkan faktor daya dan mengurangi 
jatuh tegangan pada jaringan listrik PT. PDAM Tirta 
Daroy maka digunakanlah motor sinkron. Dari hasil 
simulasi, maka dibutuhkan 3 unit motor sinkron untuk 
menaikkan faktor daya yang mana motor sinkron tersebut 
akan difungsikan sebagai motor pompa distribusi air 
kepelanggan menggantikan peran 3 unit motor induksi 
yang sebelumnya juga berfungsi sebagai motor pompa 
distribusi air. Perlu diketahui bahwa PDAM Tirta Daroy 
sebelumnya belum memasang motor sinkron, oleh karena 
itu penelitian ini menganalisa bagaimana pengaruh cos 
φ total PDAM Tirta Daroy terhadap pemasangan motor 

sinkron. 
Pada dasarnya perlu diketahui berapa besar daya 

aktif dan sistem exitasi pada motor sinkron agar motor 
sinkron dapat menyuplai daya reaktif induktif sesuai 
kebutuhan, sehingga cos φ PT. PDAM Tirta Daroy juga 
dapat terperbaiki. Dikarenakan 3 motor sinkron akan 
menggantikan motor induksi yang berfungsi sebagai motor 
pompa distribusi air dengan kode pompa (M10, M11 dan 
M12). Motor pompa (M10, M11 dan M12) masing-masing 
motor memiliki cos   0.86 dan menyerap daya reaktif 91.48 
kVAR. 

Berdasarkan persamaan (3) dan (4) maka diperoleh 
daya aktif motor sinkron 154.7 kW, Ea sebesar 351,76 
-88.14 V, Ea` = 554.34 -39.36  V dan arus eksitasi 1 A.

Tabel 2 menunjukkan hasil simulasi perbaikan faktor 
daya setelah pemasangan motor sinkron 154.7 kW 
sebanyak 3 unit. Dari hasil simulasi diperoleh total daya 
aktif sebesar 1027.02 kW dan daya Reaktif sebesar 76.81 
kVAR, sehingga diperoleh daya semu total 1029.88 kVA 
dan cos φ 0.99 lagging. Dibawah ini tabel dan grafik cos φ 
berdasarkan beban variabel.

Tabel 1. Hasil simulasi aliran daya tanpa pemasangan kapasitor dan 
motor sinkron

Gambar 7. Diagram fasor motor sinkron

Tabel 2. Hasil simulasi aliran daya setelah pemasangan 3 unit Motor 
Sinkron 154.7 Kw pada saat operasi (Operating Load)
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C. Analisa Faktor Daya dengan Pemasangan Kapasitor

Pada PT. PDAM Tirta Daroy kapasitor terhubung 
delta dan dihubungkan kejaringan dengan metode 
Group Compensation, dimana beberapa panel kapasitor 
dipasang pada panel MDP. Kapasitor yang dipasang oleh 
pihak PDAM Tirta Daroy yaitu 12 unit kapasitor dengan 
masing-masing kapasitor bernilai 50 kVAR, sehingga 
jika di totalkan menjadi 600 kVAR. Berikut ini data 
hasil simulasi aliran daya PDAM Tirta Daroy setelah 
pemasangan kapasitor.

Dari Tabel 4 diperoleh penggunaan daya aktif total 
sebesar 1025.52 kW dan daya reaktif total mengecil 
setelah pemasangan kapasitor dari 626.17 kVAR menjadi 
27.17 kVAR. Hal ini terjadi, dikarenakan kapasitor (shunt) 

menyuplai daya reaktif kapasitif sebesar 599 kVAR, 
sehingga beban hanya menyerap daya reaktif dari PT-
PLN (Persero) sebesar 27.17 kVAR. Berdasarkan data 
pada tabel diatas maka diperoleh daya semu 1025.88 
kVA dan cos φ 0.99 lagging. Peningkatan cos φ dari 0.85 
lagging menjadi 0.99 lagging menyebabkan daya reaktif 
mengalami perbaikan Qc sebesar 489.17 kVAR, sehingga 
diperoleh sudut perbaikan φc 23.68°.

Gambar 10 menunjukkan segitiga daya PT.PDAM 
setelah perbaikan faktor daya. Setelah di peroleh nilai 
Qc, maka penulis dapat menentukan kapasitansi (Cd) dari 
kapasitor PT.PDAM Tirta Daroy yang terhubung delta 
sebesar 3.596   µF. Dari perhitungan juga diketahui bahwa 
PT.PDAM Tirta Daroy dapat mengurangi pemakaian 

Tabel 3. Setelah perbaikan faktor daya dengan motor sinkron berdasarkan 

beban variabel

Operasi Daya 
Aktif 

Daya 
Reaktif

Daya 
Semu Cos φ

motor (kW) (kVAR) (kVA)
30% 465.74 184.67 501.01 0.92
40% 491.08 172.25 520.41 0.94
50% 546.45 159.98 569.38 0.95
60% 655.83 137.6 670.1 0.97
70% 688.32 118.42 698.43 0.98
Puncak 1027.02 75.7 1029.8 0.99

Gambar 8. Grafik daya reaktif terhadap beban variabel.

Gambar 9. Grafik cos φ terhadap beban variable

Tabel 4. Hasil simulasi aliran daya setelah pemasangan kapasitor (shunt) 
600 kVAR

Gambar 10. Segitiga daya PDAM Tirta Daroy setelah perbaikan faktor 
daya dengan kapasitor (shunt)

Tabel 5. Setelah perbaikan faktor daya dengan kapasitor bank berdasarkan 
beban variabel

Operasi Daya 
Aktif 

Daya 
Reaktif

Daya 
Semu Cos φ

motor (kW) (kVAR) (kVA)

30% 307.656 -411.42 513.73 0.6
40% 410.208 -348.9 538.52 0.76

50% 512.76 -286.37 587.31 0.87

60% 615.312 -223.85 654.77 0.94

70% 717.864 -161.32 735.77 0.97
Puncak 1025.52 26.25 1025.86 0.99
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kapasitor 100 kVAR untuk menaikkan cos  0.99 lagging, 
dikarenakan daya reaktif yang dibutuhkan hanya 489.17 
kVAR. Dibawah ini tabel dan grafik cos φ berdasarkan 
beban variabel.

V. keSIMPulan

Dari hasil perhitungan dan simulasi terlihat bahwa 
dengan menggantikan 3 unit motor induksi 154,2 kW 
dengan motor sinkron 154,7 kW total daya reaktif yang 
dikonsumsi PT.PDAM Tirta Daroy berkurang dari 
625,68 kVAR menjadi 76,81 kVAR. Begitu juga setelah 
pemasangan kapasitor 600 kVAR terjadi penyusutan total 
daya reaktif yang dikonsumsi perusahaan tersebut dari 
625,68 kVAR menjadi 21,17 kVAR

Sedangkan faktor daya PDAM Tirta Daroy terperbaiki 
dari 0,8 lagging menjadi 0,99 lagging dapat diwujudkan 
dengan memasang kapasitor bank yang berkapasitansi 
3,596 μF dengan suplai daya reaktif 488,74 kVAR. 
Disamping itu tegangan tiap bus naik dari 378,1 V hingga 
379,5 V. 

Hal serupa juga ketika kinerja 3 unit motor induksi 
digantikan dengan 3 unit motor sinkron, total faktor 
dayanya meningkat hingga 0,99 lagging dengan kenaikan 
tegangan tiap busnya dari 378,1 V menjadi 379,4 V. 
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Gambar 11. Grafik daya reaktif terhadap beban variabel.

Gambar 12. Grafik cos φ terhadap beban variabel
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