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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian tugas akhir ini bertempat di Laboratorium Terpadu Teknik Elektro 

Universitas Lampung dan PT. PLN (Persero) Cabang Tanjung Karang pada 

bulan Maret 2013 sampai dengan selesai. 

 

3.2 Alat  dan Bahan 

Alat dan bahan yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikiut : 

1. Satu unit laptop dengan operating sistem windows 7. 

2. Software simulator yakni matlab versi 7.8.0 untuk membantu 

perhitungan pada sistem. 

 

3.3 Langkah-Langkah Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap, antara lain : 

1. Studi Literatur 

Langkah ini dimaksudkan untuk mempelajari buku-buku, jurnal dan 

artikel-artikel sebagai referensi yang berhubungan dengan tema dalam 

penyusunan tugas akhir ini. 

 



30 
 

2. Pengambilan Data 

Pengumpulkan data dilakukan di PT. PLN (Persero) Cabang Tanjung 

Karang sehingga didapatkan nilai-nilai yang diperlukan sebagai bahan 

analisa selanjutnya. 

3. Perhitungan  

Perhitungan ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan nilai 

besaran yang diperlukan dalam setting peralatan proteksi yang kemudian 

akan dibandingkan dengan keadaan di lapangan. 

 

3.4 Metode Penyelesaian 

3.4.1 Perhitungan Besar Arus Hubung Singkat 

Untuk melakukan perhitungan arus hubung singkat, terdapat beberapa 

tahap yang harus dilakukan. Terlebih dahulu kita harus memulai 

perhitungan pada rel daya tegangan primer di GI untuk berbagai jenis 

gangguan, kemudian menghitung pada titik yang semakin jauh dari GI 

tersebut. Impedansi dasar pada rel daya tegangan tinggi meliputi 

impedansi sumber, impedansi trafo dan impedansi penyulang. 

 Impedansi  Sumber 

Sebelum menghitung impedansi sumber di sisi 20 kV, maka kita 

harus menghitung dulu impedansi sumber di bus 150 kV. 

Impedansi di bus 150 kV diperoleh dengan persamaan:  

Xs = 
𝑘𝑉2

𝑀𝑉𝐴
       (3.1) 
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Dimana: 

Xs  = Impedansi sumber (Ω) 

kV
2 

 = Tegangan sisi primer trafo tenaga (kV) 

MVA  = Data hubung singkat di bus 150  kV (MVA) 

Arus hubung singkat di sisi 20 kV didapatkan dengan cara 

mengkonversikan impedansi sumber di bus 150 kV ke sisi 20 kV, 

dengan persamaan sebagai berikut: 

Xs (sisi 20 kV) = 
202

1502  x Xs(sisi 150 kV)   (3.2) 

 Impedansi Trafo 

Untuk menghitung nilai impedansi (ohm) pada 100 % trafo 20 kV 

digunakan persamaan sebagai berikut: 

Xt (pada 100%) = 
𝑘𝑉2

𝑀𝑉𝐴
      (3.3) 

Dimana: 

Xt = Impedansi trafo tenaga (Ω) 

kV
2
 = Tegangan sisi sekunder trafo tenaga (kV) 

MVA = Kapasitas daya trafo tenaga (MVA) 

 Impedansi Penyulang 

Besarnya impedansi penyulang bergantung pada besar impedansi 

per km dari penyulang yang akan dihitung dimana nilai tersebut 

tergantung dari jenis penghantarnya yaitu dari bahan penghantar dan 

besar kecilnya penampang penghantar. Besar impedansi suatu 

penyulang dapat dihitung dengan persamaan sebagai berikut: 

Z = (R + jX)       (3.4) 
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Sedangkan untuk menghitung impedansi penyulang pada titik 

tertentu pada penyulang baik urutan positif, negatif maupun urutan 

nol digunakan persamaan sebagai berikut: 

Z1 = Z2 = % panjang x panjang penyulang (km) x Z1, Z2, Z0 

Dimana: 

Z1 = Impedansi urutan positif (Ω) 

Z2 = Impedansi urutan negatif (Ω) 

Z0 = Impedansi urutan nol (Ω) 

 Perhitungan Arus Hubung Singkat Tiga Phasa 

Untuk menghitung arus hubung singkat tiga phasa digunakan 

persamaan sebagai berikut: 

I3phasa = 
𝑉𝐿𝑁

𝑍1𝑒𝑞
          (3.5) 

Dimana: 

I3phasa = Arus gangguan hubung singkat  tiga phasa (A) 

VLN = Tegangan phasa-netral 20 kV = 
20.000

 3
  V  

Z1eq = Impedansi ekivalen urutan positif (Ω) 

 Perhitungan Arus Hubung Singkat Dua Phasa 

Arus gangguan hubung singkat dua phasa dihitung dengan 

menggunakan persamaan sebagai berikut: 

I2phasa = 
𝑉𝐿𝐿

𝑍1𝑒𝑞 +𝑍2𝑒𝑞
       (3.6) 

Karena Z1 = Z2, maka: 

I2phasa = 
𝑉𝐿𝐿

2 𝑥  𝑍1𝑒𝑞
       (3.7) 
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Dimana: 

I2phasa = Arus gangguan hubung singkat dua phasa (A) 

VLL = Tegangan phasa-phasa sistem 20 kV (V) 

Z1eq = Impedansi Urutan positif (Ω) 

 Perhitungan Arus Hubung Singkat Satu Phasa ke Tanah 

Persamaan yang digunakan untuk mencari besar arus gangguan 

hubung siungkat satu phasa ke tanah adalah sebagai berikut: 

I1phasa = 
3 𝑥  𝑉𝐿𝑁

𝑍1𝑒𝑞 +𝑍2𝑒𝑞 +𝑍0𝑒𝑞
       (3.8) 

Dimana: 

I1phasa = Arus gangguan hubung singkat satu phasa ke tanah (A) 

VLN = Tegangan phasa-netral 20 kV = 
20.000

 3
  V  

Z1  = Impedansi urutan positif (Ω) 

Z2  = Impedansi urutan negatif (Ω) 

Z0  = Impedansi urutan nol (Ω) 

 

3.4.2 Setting Proteksi Rele Arus Lebih 

Untuk menentukan pengaturan proteksi rele arus lebih digunakan 

persamaan sebagai berikut : 

Iset = (1,05) x Arus Nominal    (3.9) 
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Setting Rele Arus Lebih Karakteristik Kurva Standar Invers Time 

(SIT) 

Persamaan yang digunakan untuk pengaturan karakteristik ini adalah : 

TMS = 
0.14 𝑥  𝑡

 
𝐼𝑓

𝐼𝑠
 

0.02

−1

        (3.14) 

Keterangan : 

t  = Waktu kerja rele (detik) 

TMS = Time Multiplier Setting (0.05 – 1) 

If  = Arus gangguan tiga phasa (A) 

Is  = Arus setting (A) 

 

Setting Rele Arus Lebih Karakteristik Kurva Very Invers Time (VIT) 

Persamaan yang digunakan adalah : 

TMS = 
13.5 𝑥  𝑡

 
𝐼𝑓

𝐼𝑠
 −1

         (3.15) 

Keterangan : 

T  = Waktu kerja rele (detik) 

TMS = Time Multiplier Setting (0.05 – 1) 

If  = Arus gangguan tiga phasa (A) 

Is  = Arus setting (A) 
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Setting Rele Arus Lebih Karakteristik Kurva Extremely Invers 

Time (EIT) 

Persamaan yang digunakan adalah : 

T = 
80 𝑥  𝑡

 
𝐼𝑓

𝐼𝑠
 

2

−1

        (3.16) 

Keterangan : 

T  = Waktu kerja rele (detik) 

TMS = Time Multiplier Setting (0.05 – 1) 

If  = Arus gangguan tiga phasa (A) 

Is  = Arus setting (A) 

 

Setting Rele Arus Lebih Karakteristik Kurva Long Time Earth 

Fault 

Persamaan yang digunakan adalah : 

T = 
120 𝑥  𝑡

 
𝐼𝑓

𝐼𝑠
 −1

      (3.17) 

Keterangan : 

T  = Waktu kerja rele (detik) 

TMS = Time Multiplier Setting (0.05 – 1) 

If  = Arus gangguan tiga phasa (A) 

Is  = Arus setting (A) 
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3.5 Koordinasi Rele Arus Lebih 

Sebelum melakukan koordinasi rele arus lebih ini, terlebih dahulu kita harus 

mengetahui besar arus gangguan yang mengalir pada tiap jaringan yang akan 

diproteksi. 

 

Untuk koordinasi ini, terdapat beberapa data yang diperlukan antara lain : 

1. One Line Diagram 

2. Impedansi Sistem 

3. Nilai arus gangguan hubung singkat maksimum dan minimum yang 

melewati perlalatan proteksi. 

4. Arus  beban maksimum yang melewati peralatan proteksi. 

5. Kurva karakteristik rele. 

 

3.6 Metode Koordinasi Rele Arus Lebih 

Dalam metode koordinasi rele ini terdapat tiga sistem tingkatan yang di 

gunakan yaitu sistem tingkatan waktu, sistem tingkatan arus dan sistem 

tingkatan waktu dan arus. 

3.6.1 Sistem Tingkatan Waktu 

Pada sistem ini rele yang berada paling jauh dari pembangkit memiliki 

waktu kerja yang paling singkat, dan waktu kerja tersebut akan 

semakin bertambah jika semakin dekat dengan pembangkit. Rele yang 

digunakan adalah rele dengan karakteristik seketika, sehingga bila 

terjadi gangguan rele akan langsung memberi sinyal ke PMT untuk 

membuka.  
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3.6.2 Sistem Tingkatan Arus 

Besar arus gangguan berbanding terbalik dengan posisi gangguan 

karena terdapat perbedaan besar impedansi sumber dan impedansi 

gangguan. Gangguan yang terjauh dari sumber memiliki impedansi 

terbesar dan arus gangguan terkecil. Sistem ini biasanya digunakan 

pada jaringan sistem yang memiliki perbedaan arus yang sangat besar. 

 

3.6.3 Sistem Tingkatan Arus dan Waktu 

Pada sistem ini jenis rele yang biasa digunakan adalah rele dengan 

karakteristik Invers Devinite Minimum Time (IDMT), dimana sangat 

memungkinkan bahwa untuk arus gangguan yang sangat besar dan rele 

dapat disetting pada waktu minimum sesuai dengan karakteristiknya. 

 

Beberapa hal yang harus diketahui terlebih dahulu sebelum melakukan 

koordinasi rele adalah sebagai berikut : 

1. Besarnya arus gangguan hubung singkat. 

2. Plug Multiplier Setting (PMS), dapat dihitung dengan persamaan 

berikut : 

PSM = 
𝐼𝑓

𝐼𝑠𝑒𝑡
 

3. Time Multiplier Setting (TMS) antara (0.05 – 1) 
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Mulai Penelitian
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3.7 Diagram Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


