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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proteksi arus lebih sangat dibutuhkan dalam hal untuk menjaga keamanan dari 

suatu sistem. Jika sistem proteksi tersebut bagus, maka akan terciptanya keadaan 

yang aman, apabila pada saluran terjadi kelebihan arus yang disebabkan oleh 

pemakaian beban ataupun hubung singkat. CT (Current Transformer) itu sendiri 

dalam penggunaannya dapat digunakan sebagai pengukuran arus, Tetapi dalam 

penelitian ini, CT (Current Transformer) lebih digunakan sebagai pembacaan arus 

Nilai arus sekunder pada Current Transformator dihasilkan berdasarkan adanya 

perubahan rasio dan arus primernya. Current Transformer umumnya terdiri dari 

sebuah inti besi yang dililiti oleh konduktor kawat tembaga.  

Sedangkan untuk pembacaan tegangan digunakan tranformer step down. semua 

keadaan sensor dalam bentuk analog dan harus kita konversikan terlebih dahulu 

dalam bentuk digital. Pada dasarnya fungsi CT (Current Transformer)  hanya 

digunakan untuk pembacaan arus dan dijadikan acuan untuk unit pengontrol 

mikrokontroller untuk memerintahkan sistem proteksi berkerja. Sistem proteksi 

disini dapat diartikan sebagai sakelar Pemutus Tenaga (PMT) yaitu suatu 

peralatan pemutus rangkaian listrik pada suatu sistem tenaga listrik, yang mampu 

http://dunia-listrik.blogspot.com/2009/03/perlengkapan-gardu-induk.html
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untuk membuka dan menutup rangkaian listrik pada semua kondisi. Pada alat ini 

nantinya juga dapat digunakan sebagai monitoring dan pembantasan pemakaian 

beban pada pembangkit energi terbarukan yang terhubung ke beban masyarakat. 

Pada pengendali utamanya  pada sistem ini yaitu ATmega32.  

Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. Rekam jejak dari penelitian yang berkaitan dapat dilihat 

pada Tabel 1.1. 

Tabel 1.1 Rekam jejak penelitian 

No Nama (NPM) Tahun Judul Penelitian 

1 

Dimas 

Adityawarman 

(0915031007) 

2014 

Rancang Bangun Alat Ukur Arus 

Menggunakan Tranformator Arus Berbasis 

Mikrokontroller ATmega32 

2 
Hadi Prayogo 

(0915031085) 
2014 

Prototype Proteksi Arus Lebih Menggunakan 

Current Transformer Berbasis Mikrokontroller 

ATmega32 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. membuat sebuah alat yang dapat digunakan untuk memutus saluran yang 

terhubung terhadap beban, apabila terjadi arus lebih ataupun hubung singkat. 

2.  mengetahui nilai arus dari penggunaan beban. 

3. dapat membatasi nominal arus dari penggunaan beban. 

4. mengetahui tegangan PLN yang terhubung pada saluran. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan dapat tercapai dari penelitian ini adalah alat ini adalah 

sebagai berikut: 

1. dapat digunakan untuk mengamankan peralatan listrik dengan cara diproteksi. 

2. dapat mengetahui konsumi arus pada keseluruhan beban yang terpakai. 

3. dapat mengetahui nilai tegangan yang digunakan secara keseluruhan. 

4. semua keadaan tersebut dapat dilihat pada tampilan  LCD 2x16 dalam bentuk 

digital. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah  

1. Bagaimana membuat rangkaian penyearah tegangan keluaran CT. 

2.  Bagaimana pengolahan data analog ke digital melalui unit pengontrol 

mikrokontroller ATmega32,  

3. Bagaimana pengolahan data digital sehingga presisi dalam 

pengukuran(pembacaan) dan di tampilkan dalam LCD 2x16. 

4. Bagaimana proses pemutusan ke baban konsumen yang dipicu akibat 

perubahan arus, Sehingga terbukti bahwa alat ini dapat difungsikan seperti 

yang diharapkan yaitu bisa berfungsi sebagai Proteksi Arus lebih. 
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1.5 Batasan Masalah 

Adapun dalam pembuatan alat ini, ada beberapa hal yang yang di  batasi sebagai 

berikut : 

1. Trafo tegangan hanya di gunakan untuk sebagai pembacaan tegangan.  

2. CT (Current Transformer) hanya di gunakan sebagai pembacaan arus pada 

sistem. 

3. Proses pemutusan arus melalui rangkaian Driver Relay yang di control dari 

unit pengontrol  mikrokontroller ATmega32. 

4. CT (Current Transformer) yang digunakan adalah tipe pemasangan indoor 

dengan nama produk MSQ-30. 

5. Mikrokontroller yang digunakan adalah ATmega32 sebagai pengolahan data 

analog ke digital. 

6. Menggunakan meltimeter digital sebagai pengujian dan kalibrasi keakuratan 

pembacaan data pengukuran. 

7. Data-data pengukuran diambil melalui uji coba di Laboratorium Teknik Digital 

Universitas Lampung. 

8. Jumlah arus maksimal di batasi 4 ampere per masing-masing CT (Current 

Transformer). 
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1.6 Hipotesis 

Alat ini dapat digunakan pada skala menengah yaitu rumah tangga, Alat ini 

nantinya berfungsi sebagai proteksi arus lebih dan hubung singkat yaitu dapat 

memutuskan saluran yang  terhubung kebeban akibat adanya perubahan arus, 

mengetahui nilai arus pada masing-masing current transformer dan mengetahui 

arus total dari keduanya,  Setiap pengguna dapat mengetahui berapa jumlah arus 

yang sedang  di gunakan dan tegangan , terlihat pada tampilan LCD 16x2, berupa 

tampilan digital.  

 

1.7  Sistematika Penulisan 

Dalam rangka penulisan skripsi ini, disusun suatu sistematika penulisan dengan 

membaginya menjadi beberapa bab. Susunan sistematika tersebut antara lain 

adalah: 

BAB I PENDAHULUAN  

Menjelaskan tentang latar belakang permasalahan, tujuan dilakukannya 

penelitian, manfaat yang dapat di berikan dari penelitian, perumusan 

masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini akan berisi tentang teori – teori sistem mikrokontroler, 

Current Transformator, Sakelar Pemutus tenaga, komponen elektronika 

dan lain – lain yang digunakan dalam pembuatan tugas akhir ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN  

Bagian ini akan menjelaskan metode yang digunakan dalam proses  

perancangan dan pembuatan diantaranya waktu dan tempat penelitian,  

alat dan bahan, pembuatan alat dan pengujian sistem. 

 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bagian ini berisi tentang hasil pengujian dan pembahasan tentang data – 

data yang diperoleh dari pengujian. 

 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini akan menyimpulkan semua kegiatan dan hasil – hasil yang 

diperoleh selama proses perancangan dan pembuatan alat. Diberikan juga 

saran – saran yang perlu dipertimbangkan dalam upaya pengembangan 

lebih lanjut.  


