
 

1. BAB I PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Medion Farma Jaya merupakan perusahaan farmasi yang bergerak di bidang 

farmasi peternakan dengan produk utama vaksin, obat &vitamin dan alat-alat 

peternakan. PT Medion Farma Jaya telah berkarya dalam bisnis produksi dan 

pemasaran produk farmasi, vitamin, vaksin, dan peralatan unggas selama lebih 

dari 25 tahun. Melalui pengalaman dan komitmennya untuk menghadirkan produk 

berkualitas tinggi dan memuaskan pelanggan, PT Medion Farma Jaya telah 

dikenal di pasar lokal sebagai produsen vaksin terbaik dan telah berkembang di 

seluruh Asia dan Afrika. Dan telah memiliki sertifikat ISO9001: 2000. 

 

Untuk menjalankan beberapa produksinya terutama proses pembuatan vaksin, PT 

Medion Farma Jaya menerapkan sistem tata udara yang sesuai dengan ketentuan 

CPOHB. Sistem tata udara yang lebih dikenal dengan heating, ventilating, and air 

conditioning  (HVAC) atau air handling unit  (AHU), memegang peranan penting 

dalam dunia farmasi. Hal ini disebabkan oleh [1]: 

a. Untuk memberikan perlindungan terhadap lingkungan pemuatan produk. 

b. Memastikan produksi obat bermutu. 

c. Memberikan lingkungan kerja yang nyaman bagi personil. 

d. Memberikan perlindungan pada lingkungan yang terdapat bahan berbahaya 

melalui pengaturan sistem pembuangan udara yang efektif dan aman dari 

bahan tersebut. 

 

AHU merupakan cerminan penerapan CPOHB dan merupakan salah satu sarana 

penunjang kritis yang membedakan antara industri farmasi dengan industri 

lainnya. Untuk menjalankan sistem AHU tersebut dibutuhkan energi listrik. Tanpa 

energi listrik sebuah industri tidak bisa menjalankan produksinya. Walaupun ada 

beberapa sektor yang tidak membutuhkan energi listrik, tetapi sebagian besar 

alatproduksi yang berada di kawasan  industri PT Medion Farma Jaya 

membutuhkan energi listrik untuk beroperasi.  



 

Namun, tak jarang juga mesin-mesin listrik tersebut mengalami beberapa 

gangguan. Masalah listrik yang timbul diakibatkan oleh beberapa faktor. 

Permasalahan power quality tersebut meliputi [1]: 

a. Transient 

b. Short-duration variation 

c. Long-duration variation 

d. Voltage Unbalance 

e. Waveform distortion 

f. Voltage fluctuation 

g. Power quality variation 

h. Harmonisa 

 

Masalah-masalah berikut dapat menyebabkan kegagalan operasi pada peralatan 

baik peralatan milik PLN maupun milik konsumen, dengan demikian masalah 

power quality atau masalah kualitas daya listrik tersebut dapat merugikan 

pelanggan maupun PLN. Dalam sistem penyediaan tenaga listrik, diperlukan 

analisis komponen-komponen sebagai sarana yang ampuh untuk pengembangan 

dan perencanaan rancangan pengaman sehingga dihasilkan perbaikan terus 

menerus dalam mencegah kerusakan pada sistem kelistrikan di sebuah industri 

serta penyelaan dalam pembangkitan yang mengikuti terjadinya gangguan listrik.  

 

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh PT Medion Farma Jaya adalah 

ketidakseimbangan fasa dan harmonisa pada sistem AHU. Sebagai solusi dalam 

permasalahan tersebut dapat ditanggulangi dengan melakukan penyeimbangan 

beban per fasa pada sistem AHU dan pemasangan filter pasif double tuned pada 

jaringan sistem AHU sehingga permasalahan ketidakesimbangan fasa dan 

harmonisa yang terjadi pada sistem mampu tereduksi. 

 

Oleh karena itu, penulis memiliki ketertarikan untuk memberikan solusi dari 

permasalahan diatas dengan mengangkat judul “Analisis Ketidakseimbangan Fasa 



 

dan Harmonisa Pada Sistem Air Handling Umit (AHU) PT Medion Farma Jaya” 

sebagai judul tugas akhir. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penulisan tugas akhiradalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis jenis ganguan yang terjadi yaitu ketidakseimbangan fasa  dan 

harmonisa pada sistem Air Handling Unit (AHU) diPT Medion Farma Jaya. 

2. Menghitung besarnya ketidakseimbangan fasa dan harmonisa yang 

terjadipada sistem Air Handling Unit (AHU)diPT Medion Farma Jaya. 

3. Menentukan besaran parameter filter yangdirancang untuk mereduksi 

harmonisa pada sistem AHU. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah pada penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan dan pengambilan data ketidakseimbangan fasa dilakukan melalui 

alat berupa tang ampere buatan fluke. 

2. Pengamatan dan pengambilan data harmonisa dilakukan melalui 

PowerLogic
TM

 PM5100 Series Power and Energy Meter buatan Schneider. 

3. Harmonisa yang diamati pada penelitian ini harmonisa urutan ganjil yaitu 

orde ke 1 sampai dengan 15. 

4. Proses pengambilan data tidak dilakukan secara real time, yaitu dilakukan 

selama 7 hari pengambilan data dilakukan sebanyak 8 kali dalam 1 hari. 

5. Studi kasus dilakukan pada sistem air handling unit (AHU)diPT Medion 

Farma Jaya. 

6. Standar harmonisa yang digunakan mengacu pada SPLN yang sesuai dengan 

IEEE Standar 519-1992. 

 

 

 

 



 

1.4 Sistematika Penulisan 

Untuk memberi gambaran secara garis besar, dalam hal ini dijelaskan isi dari tiap-

tiap bab dari tugas akhir ini, ditambah dengan lampiran pada bagian awal yang 

terdiri dari lembaran judul, kata pengantar dan daftar isi. Sistematika penulisan 

dalam pembuatan laporan ini adalah sebagai berikut: 

BAB IPENDAHULUANmenguraikantentang abstrak, latar belakang, judul, 

tujuan penelitian, batasan masalah serta sistematika penulisan tugas akhir yang 

dikerjakan penulis. 

 

BAB IITEORI PENUNJANGmenjelaskan tentang landasan teori dari 

ketidakseimbangan beban dan harmonisa yang terjadi, program dan alat bantu 

untuk penelitian yang dilakukan serta konsep-konsep baru dalam menyelesaikan 

masalah yang berkenaan dengan ketidakseimbangan dan harmonisa yang terjadi 

pada sistemair handling unit (AHU)di PT Medion Farma Jaya. 

 

BAB IIIMETODE PENELITIANmenguraikan tentang pengamatan dan 

pengambilan data serta analisis topik penelitian yang dilakukan di industri.  

 

BAB IVHASIL PENGUJIAN DAN ANALISIS menguraikan hasil analisis yang 

dilakukan pada topik penelitian sehingga mendapatkan jalan keluar untuk 

membuat perancangan sistem yang diusulkan untuk mengurangi masalah 

ketidakseimbangan fasa dan harmonisa yang terjadi pada sistemair handling unit 

(AHU)di PT Medion Farma Jaya. 

 

BAB VKESIMPULAN DAN SARANberisi tentang kesimpulan dari hasil 

analisisselamapenulis melakukanpenelitian dan saran yang menyangkut 

pembuatan tugas akhir baik untuk sisi universitas, perusahaan maupun isi dari 

laporan. 


