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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu Tentang Pentanahan Netral

Dalam kaitan dengan pentanahan netral sistem tenaga, beberapa penelitian

terdahulu telah diidentifikasi, misalnya dalam pemilihan metode pentanahan

pada saluran di jaringan distribusi yang ditulis oleh (Song et al, 2007) dalam

makalahnya [1] yang dilakukan di daerah perkotaan di China. Penelitian

tersebut menganalisa beberapa metode pentanahan netral yaitu isolasi netral,

kumparan Petersen dan tahanan rendah. Penelitian ini bertujuan untuk

menentukan metode pentanahan yang tepat bagi jaringan distribusi. Untuk

menentukan metode pentanahan yang tepat maka dilakukan analisa terhadap

karakteristik seluruh metode pentanahan netral, termasuk nilai tegangan

lebih, koordinasi isolasi, keamanan personel, keandalan suplai daya dan rele

proteksi. Dari hasil penelitian tersebut didapatkan bahwa metode isolasi

netral hanya dapat diterapkan pada arus gangguan kecil, karena jika nilai

arus kapasitansi semakin besar, busur api tidak dapat dipadamkan dengan

sendirinya. Sehingga jenis pentanahan ini tidak dapat digunakan pada

jaringan distribusi. Metode tahanan rendah memiliki kelemahan karena pada

saat terjadi gangguan peralatan proteksi bekerja dan terjadi pemutusan pada
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daerah gangguan, sehingga keandalan kontinuitas pelayanan menjadi

terganggu. Metode kumparan Petersen dapat mengkompensasi nilai arus

kapasitansi yang besar pada saluran distribusi, hal ini dapat mempermudah

pemadaman busur api. Oleh karena itu metode kumparan Petersen dapat

diterapkan pada jaringan distribusi.

Penelitian untuk penerapan HRNG (High Resistance Neutral Grounding)

pada tegangan menengah yang di analisa oleh (Kingrey et al, 2011) pada

makalahnya [2] yang bertujuan untuk menganalisa penerapan metode

HRNG pada sistem jaringan distribusi tegangan menengah di kawasan

industri. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisa beberapa aspek

seperti teori kelistrikan, filosofi sistem pentanahan netral, efek dari berbagai

komponen pada sistem daya industri dan pembatasan nilai tahanan tinggi

yang digunakan. Dari hasil penelitian ini didapatkan bahwa pada standar

industri metode HRNG membatasi arus gangguan Igf ≤ 10 A, Ir ≥ 3ICo.

Standar tersebut harus ditinjau kembali karena metode pentanahan ini

hanya bisa digunakan jika nilai arus charging kapasitansi sangat kecil, maka

batas Igf harus dikurangi dari ≤ 10 A menjadi ≤ 7 A dan 3ICo dibatasi

menjadi 5 A. Kerusakan yang diakibatkan oleh busur api pada level energi

di titik gangguan, mengharuskan HRNG bekerja dengan cepat untuk

mengurangi kerusakan dan mencegah peningkatan gangguan menjadi

gangguan antar fasa. Sistem HRNG pada tegangan menengah juga

mengharuskan konduktor pada fasa dan netral mempunyai tingkat isolasi

sebesar 173%.
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Selanjutnya mengenai metode pentanahan netral pada sistem distribusi telah

dilakukan penelitian oleh (Oka et al, 2002) dalam makalahnya [3].

Penelitian ini menganalisa beberapa metode pentanahan netral, yang

hasilnya digunakan sebagai pertimbangan terhadap kenaikan nilai tegangan

rendah dan induksi tegangan pada sistem tiga fasa empat kawat jaringan

distribusi pada saat terjadi gangguan. Penelitian ini melakukan simulasi

untuk menganalisa beberapa metode pentanahan netral yaitu metode

multigrounded common neutral, low voltage multigrounded neutral dan

resistance single grounding. Untuk keakuratan maka dilakukan evaluasi

dengan membandingkan hasil simulasi dengan hasil pengukuran sebenarnya

pada saluran. Dari hasil simulasi dan pengukuran terdapat perbedaan nilai

arus yaitu sebesar 10%, perbedaan tersebut masih bisa diterima sehingga

hasil dari simulasi dapat digunakan sebagai acuan dari penelitian. Sebagai

hasilnya metode resistance single grounding merupakan metode pentanahan

netral yang sesuai untuk sistem jaringan distribusi 11,4 kV. Nilai tahanan

pentanahan harus sebesar 20 ohm atau lebih agar dapat menjaga kondisi saat

terjadi induksi tegangan pada saluran dan meningkatnya nilai tegangan

rendah pada saluran.

Penelitian mengenai berbagai metode pentanahan netral dianalisa oleh (D.D

Ship et al, 2005) pada makalahnya [4]. Penelitian ini menganalisa

karakteristik pada beberapa metode pentanahan netral yang diterapkan pada

perindustrian dan menampilkan informasi dari masing-masing metode

pentanahan. Metode pentanahan yang akan dianalisa adalah metode

pentanahan langsung, sistem yang tidak ditanahkan, pentanahan dengan
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induktansi, pentanahan dengan tahanan rendah dan tahanan tinggi, serta

transformator pentanahan. Dari penelitian yang telah dilakukan dapat

disimpulkan bahwa yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan metode

pentanahan yaitu beban saluran-netral dan kontinuitas pelayanan. Untuk

persyaratan kontinuitas pelayanan, semua metode pentanahan harus dapat

melakukan pemisahan zona yang terganggu dengan pengoperasian peralatan

proteksi. Untuk penerapan metode pentanahan pada sistem tegangan

menengah (2.4 kV – 7.5 kV) dapat diterapkan metode dengan tahanan tinggi

karena metode pentanahan ini mampu membatasi arus gangguan menjadi

sangat kecil sehingga dapat menghindari kerusakan akibat gangguan dan

dapat mengontrol tegangan lebih transient, sehingga timbulnya tegangan

lebih transien dapat berkurang. Selain itu metode tahanan rendah juga dapat

diterapkan pada sistem tegangan menengah, walaupun mengharuskan

peralatan proteksi bekerja dan terjadi pemutusan di daerah gangguan.

Sedangkan untuk metode pentanahan langsung lebih sering digunakan pada

sistem dengan tegangan diatas 15 kV.

Selanjutnya untuk membahas tentang sistem pentanahan dengan reaktor

pada sistem tegangan ekstra tinggi yang dianalisa oleh (Nayak et al, 2007)

pada makalahnya [5]. Penelitian menjelaskan bahwa untuk menjaga

keandalan pada sistem transmisi, penerapan peralatan proteksi seperti saklar

fasa tunggal dan penutup balik otomatis sangat diperlukan. Akan tetapi

untuk meningkatkan kerja dari penutup balik otomatis dalam pemadaman

busur api maka perlu dipasangnya NGR (Neutral Grounding Reactor).
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Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan parameter NGR yang optimal

pada saluran transmisi tegangan ekstra tinggi. Penelitian ini melakukan

analisa terhadap nilai arus busur api, nilai NGR untuk mengkompensasi

rangkaian kapasitif dan pemilihan nilai NGR yang akan digunakan pada

sistem. Dari hasil penelitian didapatkan nilai reaktansi, arus dan rating

tegangan pada saluran sirkit ganda untuk menjamin kesuksesan kerja saklar

fasa tunggal ditampilkan pada program EMTP. Dimana nilai optimal NGR

yang dipilih untuk menjamin kesuksesan kerja dari saklar fasa tunggal

dalam memadamkan busur api dengan batas yang layak sebesar 600 ohm.

Penelitian mengenai metode pentanahan netral dengan tahanan tinggi pada

sistem tegangan rendah dianalisa oleh (Nelson et al, 1999) dalam

makalahnya [6]. Penelitian ini menganalisa penerapan pentanahan netral

dengan tahanan tinggi  pada sistem tegangan rendah di kawasan industri

kimia dan perminyakan, yang meliputi beberapa aspek yaitu, permasalahan

koordinasi dengan sistem proteksi, gangguan busur api, pertimbangan

perancangan, selanjutnya dilakukan pengujian dan pemasangan terhadap

pentanahan dengan tahanan tinggi. Dari penelitian ini dapat ditarik

kesimpulan bahwa, metode tahanan tinggi memiliki kinerja yang baik pada

industri kimia dan perminyakan, yang menjadi acuannya adalah, arus

kapasitif pada sistem tegangan rendah (440-600 V) memiliki nilai yang

cukup rendah (< 5 A), hal ini menunjukkan bahwa tahanan mampu

mengontrol arus pada nilai yang rendah untuk menghindari peningkatan

arus gangguan yang akan menyebabkan kerusakan peralatan. Penerapan
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yang tepat pada metode tahanan tinggi akan mampu membatasi tegangan

lebih transien yang disebabkan oleh gangguan busur api ke nilai yang

memungkinkan.  Makalah ini menampilkan keuntungan dari pentanahan

dengan tahanan tinggi untuk menjaga kontinuitas proses industri. Ketika

keandalan dan pembatasan gangguan tanah merupakan permasalahan yang

sangat penting, sistem pentanahan dengan tahanan tinggi sangat dianjurkan.

Dengan perancangan dan pengujian yang tepat, metode pentanahan ini

mampu menyediakan keamanan dan keandalan yang dibutuhkan oleh

industri perminyakan atau industri lainnya.

2.2 Sintesis Fasor Tak Simetris dari Komponen-Komponen Simetrisnya

Menurut Fortescue suatu sistem tak seimbang yang terdiri dari n fasor yang

berhubungan dapat diuraikan menjadi n buah sistem dengan fasor seimbang

yang dinamakan komponen-komponen simetris dari fasor aslinya. N buah

fasor pada setiap himpunan komponennya adalah sama panjang dan sudut

diantara fasor yang bersebelahan dalam himpunan itu sama besarnya [7].

Menurut teorema Fortescue, tiga fasor tak seimbang dari sistem tiga phasa

dapat diuraikan menjadi tiga sistem fasor yang seimbang. Himpunan

komponen seimbang itu adalah :

1. Komponen urutan positif yang teridiri dari tiga fasor yang sama besarnya,

memiliki selisih sudut phasa sebesar 1200 dan mempunyai urutan phasa

yang sama seperti aslinya.
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2. Komponen urutan negatif yang terdiri dari tiga fasor yang sama besarnya,

memiliki selisih sudut phasa sebesar 1200, namun memiliki urutan phasa

yang berlawanan dengan fasor aslinya.

3. Komponen urutan nol yang terdiri dari tiga fasor yang sama besarnya dan

dengan pergeseran phasa nol antar fasor yang satu dengan fasor yang lain.

Komponen simetris phasa dari sistem dinyatakan sebagai a, b dan c sehingga

urutan phasa tegangan dan arus dari sistem adalah abc. Sehingga urutan

phasa komponen positif dari fasor tak seimbang itu adalah abc, sedangkan

urutan phasa dari komponen negatif adalah acb. Jika fasor aslinya adalah

tegangan, maka tegangan tersebut dapat dinyatakan Va, Vb, dan Vc. Ketiga

himpunan komponen simetris dinyatakan dengan subskrip tambahan 1 untuk

komponen urutan positif, angka 2 untuk komponen urutan negatif, an angka 0

untuk komponen urutan nol. Sebagai contoh komponen urutan positif dari

fasor tegangan adalah Va1, Va2, dan Va0. Begitu pula dengan urutan negatif

dan urutan nol.

Fasor tegangan dinyatakan dalam suku komponennya adalah sebagai berikut :

Va = Va1 + Va2 + Va0

Vb = Vb1 + Vb2 + Vb0 (2.1)

Vc = Vc1 + Vc2 + Vc0
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Gambar 2.1. Tiga Himpunan Fasor Seimbang Yang Merupakan Komponen Simetris Dari
Tiga Fasor Tak Seimbang

2.3 Jaringan Urutan Pada Sistem Tenaga Tenaga Listrik

Gambar di bawah ini merupakan contoh gangguan yang terjadi pada sistem

distribusi beserta dengan rangakain ekivalent urutan positif, negatif dan

urutan nol.

Gambar 2.2. Single Line Diagram Sistem Tenaga Listrik

Gambar 2.3. Jaringan Urutan Positif
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Gambar 2.4. Jaringan Urutan Negatif

Gambar 2.5. Jaringan Urutan Nol

2.4 Diagram Garis Pada Komponen Jaringan

2.4.1 Generator

Suatu generator tak berbeban yang ditanahkan melalui reaktor, dapat

dilihat pada Gambar 2.6. Bus referensi untuk jaringan urutan positif

dan negatif adalah netral generator tersebut. Bagi komponen urutan

negative dan positif netral generator berada pada potensial tanah jika

diantara netral tanah terdapat  sambungan yang mempunyai impedansi

tertentu atau nol karena sambungan tersebut tidak akan mengalirkan

arus urutan positif dan negatif.
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Gambar 2.6. Komponen urutan pada generator

Gambar 2.7. Rangkaian ekivalen urutan pada generator

2.4.2 Transformator

Berbagai kombinasi yang mungkin dari belitan primer dan sekunder

yang terhubung dalam Y atau Δ sudah tentu mengubah pula jaringan

urutan nolnya.

(a) (b) (c)

(d) (e)

Gambar 2.8. Rangkaian ekivalen pada transformator
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2.5 Perhitungan Gangguan Hubung Singkat Satu Phasa Ke Tanah

Gangguan satu phasa ke tanah disebabkan antara lain petir atau konduktor

yang membuat kontak dengan tanah. Untuk gangguan satu phasa ke tanah

melalui impedansi Zf ditunjukkan pada gambar 2.2 dimana gangguan terjadi

di phasa a. Kondisi pada bus terganggu k dinyatakan dengan persamaan

berikut:

Ifb = 0 Ifc = 0 Vka = Zf x Ifa

Dimana Ifb = Ifc = 0, komponen simetris diberikan oleh:

⎣⎢⎢⎢
⎡ ( )( )( )⎦⎥⎥⎥
⎤
=
1 1 111 00

dan melakukan hasil perkalian( ) = ( ) = ( ) = (2.2)

Substitusikan ( ) untuk ( ) dan ( ) ditunjukkan bahwa = 3 ( ), dan

dari persamaan di bawah ini:

( ) = − ( ) ( )
( ) = − ( ) ( ) (2.3)

( ) = − ( )
Kita dapatkan

( ) = − ( ) ( )
( ) = − ( ) ( ) (2.4)

( ) = − ( )
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a

b

c

Zf

If

Penjumlahan persamaan ini = 3 ( ) memberikan

= ( ) + ( ) + ( )
= − ( ) + ( ) + ( ) ( ) (2.5)

= 3 ( )
Penyelesaian untuk ( ) dan kombinasi hasil dari Persamaan (2.2), maka

didapatkan persamaan seperti di bawah ini:( ) = ( ) = ( ) = ( ) ( ) ( ) (2.6)

Gambar 2.9. Gangguan Satu Phasa Ke Tanah

Persamaan (2.6) adalah persamaan untuk mencari besar arus gangguan satu

phasa ke tanah melalui impedansi Zf dan digunakan dengan hubungan

komponen simetris untuk menentukan semua tegangan dan arus pada titik P.

Jika rangkaian ekivalen thevenin tiga jaringan dihubungkan seri, seperti pada

Gambar 2.4 dengan impedansi gangguan 3Zf dan sumber tegangan sebelum

gangguan Vf.
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Gambar 2.10. Rangkaian Ekivalen Thevenin Gangguan Satu Phasa Ke Tanah

Ketika arus ( ), ( ), dan ( ) diketahui, komponen tegangan pada semua

sistem bus dapat dihitung dengan menggunakan persamaan (2.4).

2.6 Metode Sistem Pentanahan di Indonesia

Sesuai standar perusahaan umum listrik milik negara, yaitu SPLN 2: 1978 [8]

telah ditetapkan metode pentanahan untuk sistem-sistem 150 kV, 70 kV dan

20 kV. Adapun pola kriteria, pertimbangan, penerapan dan penetapan

pentanahan ditunjukkan seperti di bawah ini:

a. Pola Kriteria

Yang menjadi kriteria dalam faktor keselamatan manusia dan ekonomi.

b. Pertimbangan Penerapan

Pentanahan efektif pada sistem 150 kV memberikan keandalan yang tinggi

dan keuntungan faktor ekonomi yang menonjol dari pengurangan tingkat

isolasi. Arus gangguan yang besar diimbangi dengan kecilnya angka

keluar (outage rate).



18

c. Penerapan Sistem Pentanahan di Indonesia.

1. Sistem 150 kV

Pentanahan netral sistem 150 kV beserta pengamannya ditetapkan

sebagai berikut :

a. Pentanahan netral untuk sistem ini adalah pentanahan efektif.

Penambahan reaktansi pada sistem ini dimungkinkan selama

persyaratan pentanahan efektif dipenuhi (X0/X1=3).

b. Pengamanan sistem dilaksanakan dengan pemutus cepat dan

penutup cepat.

2. Sistem 70 kV

Pentanahan dengan sistem ini beserta pengamanannya ditetapkan

sebagai berikut:

1. Pentanahan netral untuk sistem ini adalah pentanahan dengan

tahanan.

2. Pengamanan sistem dilakukan dengan pemutus cepat dan penutup

cepat.

3. Sistem 20 kV

Pentanahan netral sistem 20 kV beserta pengamanannya ditetapkan

sebagai berikut:

1. Untuk saluran udara dan saluran bawah tanah dipakai pemutus

dengan rele arus lebih untuk gangguan hubung singkat fasa ke fasa

dan rele tanah untuk gangguan hubung singkat fasa ke tanah.
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2. Untuk saluran udara dipakai penutup cepat dan lambat, sedangkat

pada saluran bawah tanah tidak dipakai penutup kembali.

2.7 Sistem Kelistrikan Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel)

Sistem Kelistrikan Sumatera Bagian Selatan merupakan suatu sistem yang

melayani kebutuhan energi listrik untuk wilayah Sumatera Bagian Selatan

yaitu mencakup Provinsi Lampung, Sumatera Selatan dan Bengkulu. Ketiga

provinsi ini telah tersambung atau terinterkoneksi oleh Saluran Transmisi

Tegangan Tinggi (SUTT) yang menggunakan tegangan nominal 150 kV .

2.7.1 Sistem Kelistrikan Saat ini

Provinsi Lampung terhubung ke Provinsi Sumatera Selatan

melalui dua saluran transmisi yaiu saluran transmisi Baturaja-

Blambangan Umpu dan Baturaja-Bukit Kemuning, sedangkan

Provinsi Bengkulu terhubung ke Provinsi Sumatera Selatan

melaluai saluran transmisi Lubuk Linggau-Pekalongan.

Sebagian besar daya pada Provinsi Lampung dipasok oleh

Provinsi Sumatera Selatan karena Provinsi Lampung masih belum

bisa memenuhi kebutuhan daya dari masing-masing pembangkit

yang dimilikinya. Selain itu pula pembangkit-pembangkit yang

menggunakan tenaga diesel juga membutuhkan biaya bahan bakar

yang lebih besar sehingga diperlukan suatu transfer daya untuk

memenuhi kekurangan daya dan juga untuk menghemat biaya

bahan bakar karena sebagian besar pembangkit yang ada di
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Sumatera Selatan merupakan pembangkit listrik tenaga uap yang

menggunakan bahan bakar batubara dan gas. Transfer daya juga

diperlukan pada saat pembangkit melakukan pemeliharaan.

Povinsi Bengkulu dapat memenuhi kebutuhan daya sendiri, tetapi

karena provinsi ini hanya memiliki satu buah pembangkit yaitu

PLTA Musi, jadi pada saat pembangkit ini mengalami gangguan

atau pemeliharaan, maka memerlukan pasokan dari Provinsi

Sumatera Selatan. Selain itu gardu induk sebagai subsistem pada

sistem interkoneksi Sumbagsel dalam penyaluran energi

memegang peranan yang sangat penting dalam

mentransformasikan tenaga listrik dari satu level ke level tegangan

yang lain, serta dalam pengawasan operasi dan pengaturan sistem

tenaga listrik.

2.7.2 Rencana pembangunan pembangkit Sumatera Bagian Selatan

Untuk menjaga kontinuitas dan memenuhi kebutuhan beban yang

semakin bertambah maka PLN berencana membangun beberapa

pembangkit baru di wilayah Sumbagsel [9].

Tabel 2.1 Rencana Pembangunan Pembangkit Provinsi Pembangkitan
Sumatera Selatan

No
Pusat

Pembangkitan
Daya Terpasang

(MW)
Waktu
Operasi

1 PLTU Sumsel Mulut
Tambang

2 x 200 2013/2014

2 PLTP Hulu Lais 2 x 55 2013/2014

3 PLTU MT 100 2017

4 PLTP Lumut Balai 2 x 110 2013/2014



21

No Pusat
Pembangkitan

Daya Terpasang
(MW)

Waktu
Operasi

5 PLTP Rantau Dedap 220 2015

6 PLTP Danau Ranau 110 2019

Tabel 2.2 Rencana Pembangunan Pusat Pembangkitan Provinsi
Bengkulu

No Pusat Pembangkitan
Daya

Terpasang
(MW)

Waktu
Operasi

1 PLTU Bengkulu 2 x 100 2018/2019

2 PLTA Simpang Aur 29 2015

Tabel 2.3 Rencana Pembangunan Pusat Pembangkitan Provinsi
Lampung

No Pusat Pembangkitan
Daya

Terpasang
(MW)

Waktu
Operasi

1 PLTP Suoh Sekincau 2 x 55 2018/2019

2 PLTP Ulu Belu 4 x 55 2011/2014

3 PLTP Way Ratai 55 2019

4 PLTP Raja basa 2 x 110 2013/2014


