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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Ada banyak gangguan pada jaringan distribusi yang dapat mengakibatkan 

terputusnya pasokan daya listrik ke beban. Gangguan tersebut dapat berupa 

gangguan temporer maupun permanen. Untuk mengatasi gangguan tersebut 

penerapan dan penggunaan peralatan proteksi mempunyai peranan yang 

sangat penting, sehingga kontinuitas pelayanan tidak terganggu dalam waktu 

yang lama. 

 

Khususnya pada penyulang Topan yang terhubung pada trafo 2, Gardu 

Induk Teluk Betung sering mengalami gangguan baik temporer maupun 

permanen. Berdasarkan data yang diperoleh dari PT. PLN (Persero) Cabang 

Tanjung Karang tercatat selama bulan Januari dan Februari 2013 terjadi 

lebih dari 10 kali gangguan pada saluran tersebut dan 3 kali di antaranya 

adalah gangguan permanen.  

 

Pada jaringan distribusi diperoleh data bahwa 70% sampai 80% gangguan 

bersifat permanen yaitu gangguan yang dapat dihilangkan atau diperbaiki 

setelah bagian yang terganggu itu diisolir dengan bekerjanya pemutus daya 

(TS. Hutauruk). 



2 
 

 

Hampir semua gangguan yang terjadi pada sistem tenaga listrik adalah 

gangguan tidak simetris yang terdiri dari hubung singkat tidak simetris, 

gangguan tidak simetris melalui impedansi atau penghantar yang terbuka. 

Gangguan tidak simetris antara lain adalah gangguan satu phasa ke tanah, 

gangguan phasa ke phasa dan gangguan dua phasa ke tanah. Menurut buku 

Electrical Power Distribution Enginering, Turan Gonen, didapatkan 

probabilitas gangguan satu phasa ke tanah sebesar 70%, gangguan phasa ke 

phasa 15%, gangguan dua phasa ke tanah 10% dan terakhir gangguan tiga 

phasa 5%. 

 

Permasalahan koordinasi adalah menentukan urutan operasi rele untuk 

masing-masing lokasi gangguan yang memungkinkan adanya koordinasi 

tanpa waktu delay yang terlalu lama. Koordinasi pada intinya adalah 

memilih dan menentukan setting waktu untuk menentukan daerah proteksi 

terhadap gangguan sementara pada penyulang bila terjadi 

manuver/pelimpahan beban. Koordinasi sistem proteksi dapat melokalisir 

dan mengisolasi  daerah yang terganggu sehingga dapat mengurangi jumlah 

pemadaman pada konsumen. 
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1.2 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dari penelitian ini antara lain : 

1. Menghitung arus hubung singkat pada penyulang primer sistem 

distribusi 20 kV. 

2. Menentukan setting rele arus lebih dan rele gangguan tanah yang di 

pasang pada Penyulang Topan GI Teluk Betung. 

3. Membandingkan hasil simulasi dan perhitungan dengan setting yang ada 

di lapangan. 

 

1.3 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah pengetahuan bagi peneliti tentang karakteristik dan 

pengaturan rele arus lebih dan rele gangguan tanah di wilyah kerja PT. 

PLN (Persero) Cabang Tanjung Karang khususnya Penyulang Topan. 

2. Memberikan informasi apakah peralatan proteksi yang digunakan masih 

layak dan sesuai dengan standarisasi yang telah ditentukan. 

3. Untuk mengetahui besar arus gangguan hubung singkat pada penyulang 

dan busbar. 

4. Dapat melakukan setting koordinasi rele arus lebih dan rele gangguan 

tanah dengan karakteristik yang tepat. 

 

1.4 PERUMUSAN MASALAH 
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Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana rele arus lebih dan rele gangguan tanah mengatasi dan 

melokalisir gangguan sehingga tidak menyebar ke daerah lain. 

2. Bagaimana koordinasi kerja rele dalam pengamanan jaringan ketika 

terjadi gangguan. 

3. Bagaimana mengkoordinasikan suatu rele bila terjadi gangguan pada 

sistem. 

  

1.5 BATASAN MASALAH 

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka pembatasan masalah ini 

adalah pada analisa setting rele arus lebih dan rele ganguan tanah yang 

dilakukan pada sistem radial penyulang primer 20 kV pada PT. PLN 

(Persero) Cabang Tanjung Karang khususnya Penyulang Topan. 

 

1.6 HIPOTESIS 

Dari penelitian ini akan didapatkan nilai setting arus dan waktu  yang 

bertingkat pada rele arus lebih dan rele gangguan tanah sehingga mampu 

membatasi dan melokalisir gangguan. Terjadinya koordinasi antara masing-

masing rele yang terpasang pada penyulang sehingga didapatkan keandalan 

sistem yang baik dan apabila terjadi gangguan maka daerah pemadaman 

menjadi lebih sempit. 

 


