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Daya pada
Rangk. AC

§ Pada rangkaian AC yang terdapat resistansi dan

kapasitansi atau resistansi dan induktansi atau
keduanya, menimbulkan daya nyata dan daya reaktif.

Sehingga untuk menghitung total daya yang
dikonsumsi, kita harus mengetahui perbedaaan fase

gelombang sinusoid dari tegangan dan arus.

Karena daya adalah hasil kali antara tegangan dan arus
maka daya maksimum akan terjadi apabila antara
tegangan dan arus, berhimpit satu sama lain atau tidak
ada perbedaaan fase atau se-fase.



Efek fasepada
daya

V dan I berada dalam satu fasa – memberikan P Maksimal

V dan I tidak berada dalam satu fasa – tidak memberikan P Maksimal



Impedansi (Z)

§ Tiga komponen utama dalam rangkaian AC yang 

memepengaruhi hubungan antara gelombang
tegangan dan gelombang arus serta mempengaruhi

besar perbedaaan fase adalah R,L dan C. Keberadaan
komponen R, L dan C akan menciptakan sebuah

impedansi (Z).



Segitiga
Impedansi



Daya Nyata
pada rangk. AC

(P)

§ Daya Nyata (P) atau Real Power juga disebut sebagai

daya aktif. Daya ini melakukan ”Kerja nyata” didalam
sebuah rangkaian listrik. 

§ Daya nyata diukur dalam satuan Watt yang didefinsikan
sebagai daya yang dikonsumsi oleh bagian resistive 

dari rangkaian.

§ Daya nyata (P) dalam rangkaian AC adalah daya yang 

sama dengan daya yang terdapat pada rangkaian DC. 
Dimana pada rangkaian DC daya dirumuskan sebagai

P=I2*R , dima R adalah total komponen resistive dalam
rangkaian.

§ Untuk mencari daya nyata: nilai rms tegangan dan arus
dikalikan dengan cosinus fase (Φ)

§ Daya nyata P = I2R = V*I*cos(Φ) Watts, (W)



Daya Reaktif
pada Rangk. AC

(Q)

§ Daya reaktif (Q) adalah daya yang dikonsumsi pada
rangkaian AC dimana daya ini tidak melakukan kerja
se-signifikan daya nyata akan tetapi mempunyai
pengaruh yang besar pada perbedaan antara
gelombang tegangan dan gelombang arus.

§ Daya reaktif berhubungan langsung dengan reaktansi
yang dihasilkan oleh induktor dan kapasitor dan
mentralkan efek daya nyata,

§ Daya reaktif tidak berlaku pada rangkaian DC,

§ Tidak seperti daya nyata (P) yang melakukan semua
pekerjaan, daya reaktif (Q) mengambil daya dari
rangkaian karena penciptaan dan pengurangan medan
magnet induktif dan medan elektrostatik kapasitif,
sehingga mempersulit daya sebenarnya untuk
memasok daya langsung ke sirkuit atau beban



Daya Reaktif
pada Rangk. AC

(Q)

§ Untuk menemukan daya reaktif, tegangan rms dan nilai

arus dikalikan dengan sinus sudut fase, Φ seperti yang 
ditunjukkan:

§ Daya reaktif ( Q ) = I2X = V*I*sin(Φ) dengan
satuan volt-amperes reactive, (VAr)



Daya Semu
pada Rangk. AC

(S)

§ Daya semu (Apparent Power) adalah daya yang

dihasilkan oleh perkalian antara tegangan rms dan arus
rms dalam suatu jaringan atau daya yang merupakan

hasil penjumlahan trigonometri daya aktif dan daya
reaktif. Satuan daya nyata adalah VA.

§ Hubungan Daya Nyata (Real Power), Daya Rekatif
(Reactve Power ) dan Daya Semu (Apparent Power), di

representasikan dalam segitiga daya seperti berikut
ini:



Segitiga Daya
(Power Triangle)

Dimana : 

•P adalah I2*R atau daya nyata (real power) yang melakukan
kerja dan diukur dalam satuan watts (W)
•Q adalah I2*X atau daya reaktif (reactive power) yang diukur
dalam volt-amperes reactive, VAr
•S adalah I2*Z  atau daya semu (Apparent power) diukur dalam
satuan volt-amperes, VA
•Φ adalah sudut fase dalam derajat. Semakin besar sudut fase
maka semakin besar daya reaktif.

•Cos(Φ) = P/S = W/VA = power factor( p.f) atau factor daya.
•Sin(Φ) = Q/S = VAr/VA
•Tan(Φ) = Q/P = VAr/W



Factor Daya
(Power Factor 

(PF))

§ Faktor daya, cos (Φ), adalah bagian penting dari

rangkaian AC yang juga dapat dinyatakan dalam
pernyataan impedansi sirkuit atau daya sirkuit. 

§ Faktor daya didefinisikan sebagai rasio daya nyata (P) 
terhadap daya nyata (S), dan umumnya dinyatakan

sebagai nilai desimal, misalnya 0,95, atau sebagai
persentase: 95%.

§ Faktor daya mendefinisikan sudut fase antara bentuk
gelombang arus dan tegangan, jika I dan V adalah nilai-

nilai rms arus dan tegangan.



Kerugian akibat
rendahnyaPF

§ Power Faktor (faktor daya) merupakan hal yang penting
dalam sebuah jaringan tenaga listrik AC baik jaringan tiga
phasa maupun jaringan satu phasa. Kerugian akibat
rendahnya Faktor Daya dapat dijelaskan dengan nilai arus
yang mengalir pada jaringan tersebut dengan menggunakan
persamaan perhitungan :

§ P = V x I CosФ , sehingga I = P / ( V x CosФ ) , sehingga
dapat dikatakan bahwa I (arus) berbanding terbalik terhadap
CosФ.

§ Kerugian yang ditimbulkan :
a) Kerugian pada jalur penghantar : Banyak energi terbuang

menjadi panas.

b) Ukuran penghantar : Dibutuhkan diameter penghantar yang
lebih besar

c) Voltage drop : Semain besar nilai CosФ maka akan semakin
turun nilai tegangannya.



Example 1

§ Sebuah inductor mempunyai induktansi sebesar 180 mH dan
resistansi sebesar 35 Ohm. Dihubungkan dengan power supply 
sebesar 100V 50 Hz. 

§ Hitung :

a) Impedansi rangkaian

b) Arus

c) Faktor Daya

d) Daya nyata yang dikonsumsi

e) Gambar segitiga daya



Solusi



Solusi



Solusi

Seperti pada hubungan segitiga daya, pada contoh diatas :
Pada 0.5263 factor daya atau 52,63% faktor daya, rangkaian
tersebut membutuhkan 150 VA untuk menghasilkan 79 Watt daya
untuk melakukan kerja efektif.


