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Rele jarak merupakan pengaman utama dan pengaman cadangan pada 

saluran transmisi. Rele jarak mengukur besarnya nilai impedansi dari perbandingan 

antara besarnya tegangan dan arus. Saat nilai impedansi lebih kecil dari pada 

impedansi setting maka rele akan bekerja. Tetapi, pada saat impedansi lebih besar 

dari impedansi setting maka rele tidak akan bekerja. Besarnya nilai arus 

dipengaruhi oleh kondisi pembebanan, dimana saat kondisi pembebanan tinggi 

maka nilai arus akan semakin besar dan membuat nilai impedansi pada saluran kecil. 

Penelitian ini mencoba untuk mengevaluasi pembebanan maksimum antara sistem 

interkoneksi Sumatera Selatan dan Lampung terhadap setting rele jarak yang 

sebenarnya. Sistem ini dilengkapi dengan rele jarak tipe quadrilateral. Evaluasi 

didasarkan pada pemeriksaan grafis dengan memiliki plot lintasan pembebanan 

subsistem Lampung pada diagram R-X. Untuk setiap kondisi operasi yaitu keadaan 

awal atau saat terjadi kontingensi, pengali skalar diterapkan secara bertahap ke 

beban Subsistem Lampung. Setiap kenaikan beban menghasilkan koordinat R-X 

pada margin operasi rele jarak. Oleh karena itu, plot yang dihasilkan dari penelitian 

ini dapat digunakan untuk memprediksi kemungkinan jarak kondisi arus 

pembebanan ke margin operasional rele jarak tipe quadrilateral. Penelitian yang 

diusulkan mampu melihat posisi impedansi semu pada diagram R-X untuk setiap 

kondisi operasi dan juga mengetahui besarnya penambahan beban maksimum 

berdasarkan karakteristik setting operasi rele jarak tipe quadrilateral. 

 

 

Kata Kunci : Sistem Interkoneksi, Pembebanan Maksimum, Rele Jarak tipe 

Quadrilateral. 
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STUDY OF MAXIMUM LOADABILITY ON THE SUMSEL – LAMPUNG 

INTERCONNECTION SYSTEM BY CONSIDERING THE OPERATING 

CHARACTERISTICS OF QUADRILATERAL DISTANCE RELAYS 
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The distance relay is the primary and backup safety in the transmission line. 

The magnitude of the impedance value of the ratio between the magnitudes of 

voltage and current is measured by the distance relay. The relay will operate when 

the impedance value is less than the setting impedance. The relay, on the other hand, 

will not work if the impedance is greater than the preset impedance. The magnitude 

of the current value is determined by the loading conditions, with higher loading 

conditions resulting in a higher current value and a lower impedance value in the 

line. This research aims to determine the maximum load between South Sumatra 

and Lampung's interconnection system based on actual distance relay settings. This 

system is equipped with quadrilateral type of distance relay. The evaluation was 

based on graphical inspection by having plots of Lampung subsystem loading 

trajectory on the impedance chart. For each operating condition i.e. base case or 

contingencies, a scalar multiplier was applied incrementally to loads of Lampung 

Subsystem. Each load increment resulted in an R-X coordinate on the chart. 

Therefore, plots resulted from this work can be used to predict possible distance of 

current loading condition to the quadrilateral relay operational margins. The 

proposed research can identify the amount of maximum load addition based on the 

characteristics of the quadrilateral type distance relay operating setting and examine 

the apparent impedance position on the R-X diagram for each operating condition. 

 

Keywords: Interconnection System, Maximum Loadability, Quadrilateral Distance 

Relay. 

 

 

 



 

 

 

 

 

STUDI PEMBEBANAN MAKSIMUM PADA SISTEM INTERKONEKSI 

SUMSEL-LAMPUNG DENGAN MEMPERTIMBANGKAN 

KARAKTERISTIK OPERASI RELE JARAK TIPE QUADRILATERAL 

 

 

Oleh 

 

YOEL GUDMEAN GULTOM 

 

 

Skripsi 

 

Sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar  

SARJANA TEKNIK 

 

Pada 

 

Jurusan Teknik Elektro 

Fakultas Teknik Universitas Lampung 

 

 

 

 

 

FAKULTAS TEKNIK 

UNIVERSITAS LAMPUNG 

BANDARLAMPUNG 

2021 









iv 

 

RIWAYAT HIDUP 

 

Penulis dilahirkan di Natar, 04 Februari 2000. Penulis 

merupakan anak ketiga dari tiga bersaudara dari pasangan 

Bapak B. Gultom (Alm) dan Ibu L. O. Sunggu. 

Penulis memiliki riwayat pendidikan antara lain : SDN 7 

Merak Batin pada tahun 2005 hingga 2011, SMPN 1 Natar 

pada tahun 2011 hingga 2014 dan SMAN 1 Natar pada tahun 

2014 hingga 2017. 

Penulis menjadi mahasiswa Jurusan Teknik Elektro, Universitas Lampung pada 

tahun 2017 melalui jalur SBMPTN (Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi 

Negeri). Selama menjadi mahasiswa, penulis mengikuti tim riset bidang robotika 

dan otomasi di Universitas Lampung (URO UNILA) pada divisi Robot Sepakbola 

Beroda dari tahun 2018 - 2019. Kemudian, pada tahun 2019 juga penulis 

berkesempatan menjadi asisten di Laboratorium Sistem Tenaga Listrik. Penulis 

juga menjadi asisten di beberapa mata kuliah, seperti : Mata kuliah Menggambar 

Teknik pada tahun 2019 hingga 2020, Mata Kuliah Algoritma dan Pemrograman 

pada tahun 2021. Penulis juga berkesempatan menjadi asisten praktikum Analisa 

Sistem Tenaga pada tahun 2021. Selain itu, penulis juga aktif dalam organisasi 

kemahasiswaan yang ada di Jurusan Teknik Elektro yaitu tergabung dalam 

Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro (HIMATRO) sebagai anggota Departemen 

Pendidikan dan Pengembangan Diri pada divisi Kerohanian pada tahun 2018-2019. 

Kemudian sebagai anggota Departemen Pengembangan Keteknikan pada divisi 

Penelitian dan Pengembangan pada tahun 2019-2020. Pada tanggal 27 Juli 2020 – 

28 Agustus 2020 penulis melaksanakan kerja praktik di PT. PLN (PERSERO) Unit 

Pelaksana Pembangkitan Sektor Sebalang dengan mengangkat judul “Analisis 

Efisiensi Pada Turbin Generator QF-110-2 Unit 2 PLTU 2 x 100 MW PT. PLN 

(PERSERO) Unit Pelaksana Pembangkitan Sebalang.” 

 

 



 

 

Bapak dan Mama Tercinta 
 

B. Gultom (Alm) dan L. O. Sunggu 

Abang dan Kakakku Tersayang 
 

Bg. Indra, Kak Eghi, dan Bg. Darwin 

Keponakanku yang Ganteng-ganteng 
 

Gherald Joaquim dan Garvish Elhanan 

Keluarga Besar, Dosen, Teman dan Almamater 



 

 

Sebab TUHAN, Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia 
sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan 
engkau dan tidak akan meninggalkan engkau; janganlah takut 

dan janganlah patah hati.” 

( Ulangan 31:8 ) 

Apa pun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap 
hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 

( Kolose 3:23 ) 

Tuhan tau apa yang terbaik buat kita, rencana kita tidak 
lebih baik dari rencana TUHAN. Serahkan saja pada 
Tuhan maka semua akan indah sesuai rencana-Nya 

- Michelle Liu - 



vii 

 

 

 

SANWACANA 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa berkat rahmat-Nya 

yang diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini. 

 

Tugas Akhir dengan judul “Studi Pembebanan Maksimum Pada Sistem 

Interkoneksi Sumsel – Lampung Dengan Mempertimbangkan Karakteristik 

Operasi Rele Jarak Tipe Quadrilateral” ini merupakan salah satu syarat untuk 

memperoleh gelar Sarjana Teknik pada Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, 

Universitas Lampung. 

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada : 

1. Bapak Prof. Karomani, M. Si. Selaku Rektor Universitas Lampung. 

2. Bapak Prof. Suharno, M. Sc., Ph. D. selaku Dekan Fakultas Teknik Universitas 

Lampung. 

3. Bapak Khairudin, S.T., M. Sc., Ph. D. Eng. Selaku Kepala Jurusan Teknik 

Elekro Universitas Lampung. 

4. Ibu Dr. Eng. Nining Purwasih, S.T., M.T. selaku Kepala Prodi Teknik Elektro 

Universitas Lampung. 

5. Bapak Dr. Eng. Lukmanul Hakim, S.T., M. Sc. selaku pembimbing utama dan 

telah memberikan bimbingan rutin, motivasi, arahan dan pandangan mengenai 

dunia pekerjaan kepada penulis disetiap kesempatan dengan baik dan ramah. 

6. Bapak Osea Zebua, S.T., M.T. selaku pembimbing pendamping dan telah 

memberikan bimbingan, masukan, arahan, dan ilmu yang sangat bermanfaat 

kepada penulis dengan baik. 



viii 

 

7. Bapak Herri Gusmedi, S.T., M.T. selaku dosen penguji yang telah memberikan 

masukan, kritik dan saran yang membangun kepada penulis dalam pengerjaan 

skripsi ini. 

8. Ibu Umi Murdika, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing akademik (PA) yang 

telah memberikan nasihat, pengetahuan, arahan dan bimbingan yang 

membangun saat penulis menempuh perkuliahan mulai dari semester I hingga 

semester VI. 

9. Ibu Dr. Sri Ratna Sulistiyanti, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing akademik 

(PA) telah memberikan nasihat dan arahan kepada penulis untuk 

mempersiapkan penulis sebagai seorang sarjana teknik. 

10. Segenap Dosen di Jurusan Teknik Elekto yang telah memberikan ilmu, 

wawasan dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi penulis kedepannya. 

11. Segenap staff di Jurusan Teknik Elektro dan di Fakultas Teknik yang telah 

membantu penulis baik dalam hal administrasi ataupun dalam hal yang lainnya. 

12. Segenap keluarga besar Laboratorium Sistem Tenaga Listrik : Pak Rachman 

dan Pak Zulmiftah atas kerjasamanya dan nasihatnya selama studi. Kepada 

Rekan Asisten STL 2017 : Salwa, Ocazy, Harbi, Naufal, Redho, Danar dan 

Chantika yang telah memberikan semangat, motivasi untuk berjuang dan juga 

memberikan kebahagiaan setiap harinya di lab. Dan untuk kakak-kakak asisten 

Lab. STL 2016 yang memberikan ilmu dan semangat. Untuk adik-adik asisten 

STL 2018: Adrian, Azis, Reihan, Syamil, Abdul, Naftali, Natasha, Iqbal, Rizki 

dan Stefanus yang telah banyak membantu penulis. 

13. Angkatan tercinta HIRO 2017, terimakasih sudah menjadi rumah, saudara dan 

teman dalam segala kebaikan yang sudah kalian berikan. Semangat skripsian. 



ix 

 

14. Segenap keluarga besar URO terimakasih untuk ilmu, wawasan, nasihat dan 

pengalaman yang sangat berharga selama bergabung di URO (Unila Robotika 

dan Otomasi) 

15. Segenap keluarga besar HIMATRO yang telah mengajarkan berorganisasi dan 

mengajarkan banyak hal dan juga menjadi rumah yang sangat nyaman selam 

kuliah. Sukses selalu Himpunanku HIMATRO Luar Biasa. 

16. Kepada keluarga tercinta gang sawah : Mama, Bang Indra, Kak Eghi, Bang 

Darwin, Abang Ghe, dan si kecil Garvish terimakasih untuk support, motivasi, 

sarannya. 

17. Kepada Bang Rio, Bang Linggom, Bang Yogi, kak Hendi dan kak aris TE 2009 

yang telah membatu penulis dalam proses permintaan data yang diperlukan 

untuk penyelesaian skripsi ini. 

18. Teman – teman Youth On Fire (YOF) terimakasih untuk support, motivasi dan 

doanya.  

19. Teman – teman KKN Desa Tanjung Kerta Kabupaten Pesawaran : Indah, Ilham, 

Anisa, Angel, Melinia dan Dini terimakasih untuk 40 harinya.  

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. 

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi 

kemajuan bersama. Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. 

 

Bandarlampung, 12 Agustus 2021 

 

 

Yoel Gudmean Gultom 



x 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 

 

 

 

Halaman 

 

DAFTAR ISI .......................................................................................................... x 

DAFTAR GAMBAR ........................................................................................... xv 

DAFTAR TABEL............................................................................................... xix 

I. PENDAHULUAN .............................................................................................. 1 

1.1. Latar Belakang.......................................................................................... 1 

1.2. Tujuan Penelitian ...................................................................................... 3 

1.3. Rumusan Masalah .................................................................................... 3 

1.4. Batasan Masalah ....................................................................................... 4 

1.5. Manfaat Penelitian .................................................................................... 4 

1.6. Hipotesis ................................................................................................... 5 

1.7. Sistematika Penulisan ............................................................................... 6 

II. TINJAUAN PUSTAKA ................................................................................... 8 

2.1. Penelitian Terdahulu ................................................................................. 8 

2.2. Sistem Proteksi ......................................................................................... 9 

2.3. Rele Proteksi ........................................................................................... 11 



xi 

 

2.4. Rele Jarak (Distance Relay) ................................................................... 12 

2.5. Pembebanan Maksimum (Maximum Loadability) ................................. 16 

2.6. Analisis Aliran Daya .............................................................................. 20 

2.7. Sistem Perunit ......................................................................................... 23 

III. METODOLOGI PENELITIAN ................................................................. 25 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian ................................................................ 25 

3.2. Alat dan Bahan ....................................................................................... 26 

3.3. Metode Penelitian ................................................................................... 26 

3.4. Diagram Alir Penelitian .......................................................................... 28 

3.5. Diagram Alir Program ............................................................................ 29 

3.6. Hasil yang Diharapkan ........................................................................... 30 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN ..................................................................... 31 

4.1 Sistem Kelistrikan di Provinsi Sumatera Selatan – Provinsi Lampung . 31 

4.2 Program pada Python ............................................................................. 38 

4.2.1 Membuat Setting Rele Jarak (Distance Relay) Tipe Quadrilateral 38 

4.2.2 Mencari Nilai Arus Sebenarnya (Actual Current) .......................... 39 

4.2.3 Mencari Besarnya Aliran Daya Pada Saluran ................................. 40 

4.2.4 Mencari Besarnya Impedansi Semu (Apparent Impedance) ........... 40 

4.3 Hasil Simulasi dan Analisa ..................................................................... 42 

4.3.1 Beban Normal (Base Case) ............................................................. 44 



xii 

 

4.3.1.1 Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi 

Rele Jarak Saat Sistem Normal ................................................................. 44 

4.3.1.2 Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi 

Rele Jarak Saat Saluran Kayu Agung – Gumawang Lepas dari Sistem ... 45 

4.3.1.3 Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi 

Rele Jarak Saat Saluran Kayu Agung – Gumawang dan Pembangkit 3 

Tarahan Lepas dari Sistem ........................................................................ 46 

4.3.1.4 Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi 

Rele Jarak Saat Saluran Kayu Agung – Gumawang dan Pembangkit 3,4 

Tarahan Lepas dari Sistem ........................................................................ 47 

4.3.1.5 Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi 

Rele Jarak Saat Pembangkit 3,4 Tarahan Lepas Dari Sistem ................... 48 

4.3.2 Pembebanan Maksimum (Maximum Loadability) Berdasarkan 

Simulasi ......................................................................................................... 49 

4.3.2.1 Posisi Impedansi Semu Saat Penambahan Pembebanan dengan 

Keadaan Sistem Normal ............................................................................ 49 

4.3.2.2 Posisi Impedansi Semu Saat Penambahan Pembebanan dengan 

Kondisi Saluran Kayu Agung – Gumawang Lepas dari Sistem ............... 51 

4.3.2.3 Posisi Impedansi Semu Saat Penambahan Pembebanan dengan 

Kondisi Saluran Kayu Agung – Gumawang dan Pembangkit 3 Tarahan 

Lepas dari Sistem ...................................................................................... 53 



xiii 

 

4.3.2.4 Posisi Impedansi Semu Saat Penambahan Pembebanan dengan 

Kondisi Saluran Kayu Agung – Gumawang dan Pembangkit 3,4 Tarahan 

Lepas dari Sistem ...................................................................................... 55 

4.3.2.5 Posisi Impedansi Semu Saat Penambahan Pembebanan dengan 

Kondisi Pembangkit 3,4 Tarahan Lepas dari Sistem ................................ 57 

4.4 Hasil Perhitungan Pembebanan Maksimum ( Maximum Loadability ).. 60 

4.5 Perbandingan dan Hasil Analisis ............................................................ 69 

4.5.1 Perubahan Nilai Aliran Daya .......................................................... 69 

4.5.1.1 Perubahan Besarnya Aliran Daya Saat Kondisi Beban Normal .. 

  ................................................................................................. 70 

4.5.1.2 Perubahan Aliran Daya Saat Penambahan Beban ................... 71 

4.5.1.3 Perbedaan Besarnya Aliran Daya saat Pembebanan Maksimum 

Rele Jarak Berdasarkan Perhitungan ......................................................... 72 

4.5.2 Perubahan Nilai Arus ...................................................................... 74 

4.5.2.1 Perubahan Nilai Arus Pada Saat Kondisi Beban Normal Pada 

Setiap Skenario.......................................................................................... 74 

4.5.2.2 Perubahan Nilai Arus Pada Saat Penambahan Beban Pada 

Setiap Skenario.......................................................................................... 76 

4.5.2.3 Perbedaan Nilai Arus Saat Pembebanan Maksimum Rele Jarak 

Berdasarkan Perhitungan .......................................................................... 77 

4.5.3 Perubahan Besarnya Nilai Impedansi Semu (Apparent Impedance) .. 

  ......................................................................................................... 79 



xiv 

 

4.5.3.1 Perubahan Nilai Impedansi Semu (Apparent Impedance) Saat 

Kondisi Beban Normal Pada Setiap Skenario ........................................... 80 

4.5.3.2 Perubahan Nilai Impedansi Semu (Apparent Impedance) Saat 

Penambahan Beban Pada Setiap Skenario ................................................ 82 

4.5.3.3 Perbedaan Nilai Impedansi Semu Saat Pembebanan Maksimum 

Rele Jarak Berdasarkan Perhitungan ......................................................... 83 

V. KESIMPULAN DAN SARAN ...................................................................... 87 

5.1 Kesimpulan ............................................................................................. 87 

5.2 Saran ....................................................................................................... 88 

DAFTAR PUSTAKA .......................................................................................... 90 

LAMPIRAN ......................................................................................................... 94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xv 

 

 

 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

 

 

Halaman 

 

Gambar 1. Jenis Rele, Fungsi dan Kawasan Pengaman Rele ............................... 11 

Gambar 2. Setting Zona Untuk Rele Jarak............................................................ 12 

Gambar 3. Rele Jarak dengan Karakteristik Quadrilateral .................................... 13 

Gambar 4. R-X Diagram dan Batas Pembebanan ................................................. 17 

Gambar 5. Batas Pembebanan Maksimum Rele Jarak Tipe Quadrilateral ........... 18 

Gambar 6. Diagram Alir Penelitian ...................................................................... 28 

Gambar 7. Diagram Alir Program ......................................................................... 29 

Gambar 8. Code Program Untuk Setting Margin Operasi Rele Jarak .................. 39 

Gambar 9. Margin Operasi Rele Jarak Tipe Quadrilateral di Saluran Blambangan 

Umpu-Bukit Kemuning ......................................................................................... 39 

Gambar 10. Code Program Untuk Mencari Arus Actual Pada Sistem ................. 40 

Gambar 11. Code Program Untuk Mencari Besarnya Aliran Daya Pada Saluran 40 

Gambar 12. Code Program Untuk Menghitung Besarnya Impedansi Semu ........ 40 

Gambar 13. Single Line Diagram Sumatera Selatan - Lampung 230 Bus............ 41 

Gambar 14. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Sistem Normal ..................................................................................... 44 

Gambar 15. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Saluran Kayu Agung-Gumawang Lepas dari Sistem .......................... 45 



xvi 

 

Gambar 16. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Saluran Kayu Agung-Gumawang dan Pembangkit 3 Tarahan Lepas 

dari Sistem ............................................................................................................. 46 

Gambar 17. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Kayu Agung-Gumawang dan Pembangkit 3,4 Tarahan Lepas dari 

Sistem .................................................................................................................... 47 

Gambar 18. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Pembangkit 3,4 Tarahan Lepas dari Sistem......................................... 48 

Gambar 19. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Kondisi Penambahan Pembebanan ...................................................... 49 

Gambar 20. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Penambahan Pembebanan dengan Kondisi Saluran Kayu Agung – 

Gumawang Lepas dari Sistem ............................................................................... 51 

Gambar 21. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Penambahan Pembebanan dengan Kondisi Saluran Kayu Agung – 

Gumawang dan Tarahan 3 Lepas dari Sistem ....................................................... 53 

Gambar 22. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Penambahan Pembebanan dengan Kondisi Saluran Kayu Agung – 

Gumawang dan Tarahan 3,4 Lepas dari Sistem .................................................... 55 

Gambar 23. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X dari Margin Operasi Rele 

Jarak Saat Penambahan Pembebanan dengan Kondisi Tarahan 3,4 Lepas dari 

Sistem .................................................................................................................... 57 

Gambar 24. Margin Operasi Rele Jarak Pada Saluran Blambangan Umpu-Bukit 

Kemuning .............................................................................................................. 61 



xvii 

 

Gambar 25. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X Saat Pembebanan 

Maksimum Rele Jarak Saat Kondisi Sistem Normal Berdasarkan Perhitungan ... 62 

Gambar 26. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X Saat Pembebanan 

Maksimum Rele Jarak Saat Kondisi Saluran Kayu Agung - Gumawang Lepas dari 

Sistem Berdasarkan Perhitungan........................................................................... 63 

Gambar 27. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X Saat Pembebanan 

Maksimum Rele Jarak Saat Saluran Kayu Agung - Gumawang dan Pembangkit 3 

Lepas dari Sistem Berdasarkan Perhitungan ......................................................... 65 

Gambar 28. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X Saat Pembebanan 

Maksimum Rele Jarak Saat Kondisi Saluran Kayu Agung - Gumawang dan 

Pembangkit 3,4 Tarahan Lepas dari Sistem Berdasarkan Perhitungan ................. 66 

Gambar 29. Posisi Impedansi Semu Pada Diagram R-X Saat Pembebanan 

Maksimum Rele Jarak Saat Pembangkit 3,4 Tarahan Lepas dari Sistem 

Berdasarkan Perhitungan ...................................................................................... 68 

Gambar 30. Grafik Perubahan Besarnya Aliran Daya Saat Kondisi Beban Normal 

Pada Setiap Skenario ............................................................................................. 70 

Gambar 31. Grafik Perubahan Aliran Daya Saat Dilakukan Penambahan Beban 

Pada Setiap Skenario ............................................................................................. 71 

Gambar 32. Grafik Perbedaan Besarnya Aliran Daya Saat Pembebanan 

Maksimum Rele Jarak Berdasarkan Perhitungan ................................................. 72 

Gambar 33. Grafik Perubahan Nilai Arus Pada Saat Beban Normal Untuk Setiap 

Skenario................................................................................................................. 74 

Gambar 34. Grafik Perubahan Selisih Arus di Saluran Blambangan Umpu – Bukit 

Kemuning dengan Berbagai Jenis Skenario .......................................................... 76 



xviii 

 

Gambar 35. Grafik Nilai Arus Saat Pembebanan Maksimum Rele Jarak 

Berdasarkan Perhitungan ...................................................................................... 77 

Gambar 36. Grafik Perubahan Nilai Impedansi Semu Saat Kondisi Beban Normal

 ............................................................................................................................... 80 

Gambar 37. Grafik Perubahan Impedansi Semu Saat Penambahan Beban disetiap 

Skenario yang disimulasikan................................................................................. 82 

Gambar 38. Grafik Perbedaan Nilai Impedansi Semu saat Pembebanan 

Maksimum Rele Jarak Berdasarkan Perhitungan ................................................. 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xix 

 

 

 

 

DAFTAR TABEL 

 

 

 

Halaman 

 

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian ................................................................ 25 

Tabel 2. Data Pembangkitan Provinsi Sumatera Selatan ...................................... 32 

Tabel 3. Data Pembangkitan Provinsi Lampung................................................... 32 

Tabel 4. Data Pembangkitan Sumatera Selatan – Lampung ................................. 32 

Tabel 5. Data Pembebanan Provinsi Sumatera Selatan ........................................ 33 

Tabel 6. Data Pembebanan Provinsi Lampung ..................................................... 33 

Tabel 7. Data Pembebanan Sumatera Selatan - Lampung .................................... 34 

Tabel 8. Data Pembangkitan dan Pembebanan Sumatera Selatan - Lampung ..... 34 

Tabel 9. Data Pembangkitan Provinsi Sumatera Selatan 1 Fasa ........................... 35 

Tabel 10. Data Pembangkitan Provinsi Lampung 1 Fasa ..................................... 36 

Tabel 11. Data Pembangkitan Sumatera Selatan – Lampung 1 Fasa .................... 36 

Tabel 12. Data Pembebanan Provinsi Sumatera Selatan 1 Fasa ........................... 36 

Tabel 13. Data Pembebanan Provinsi Lampung 1 Fasa ........................................ 37 

Tabel 14. Data Pembebanan Provinsi Sumatera Selatan - Lampung 1 Fasa ........ 38 

Tabel 15. Data Pembangkitan dan Pembebanan Provinsi Sumatera Selatan - 

Lampung 1 Fasa .................................................................................................... 38 

Tabel 16. Perbandingan Hasil Pembebanan Maksimum Berdasarkan Skenario .. 59 



xx 

 

Tabel 17. Nilai Aliran Daya saat Pembebanan Maksimum Rele Jarak Berdasarkan 

Perhitungan 1 Fasa ................................................................................................ 72 

Tabel 18. Perubahan Aliran Daya Saat Dilakukan Penambahan Beban Pada Setiap 

Skenario Berdasarkan Simulasi............................................................................. 73 

Tabel 19. Nilai Arus Saat Pembebanan Maksimum Rele Jarak Berdasarkan 

Perhitungan ........................................................................................................... 77 

Tabel 20. Perubahan Nilai Arus Saat Dilakukan Penambahan Beban disetiap 

Skenario Berdasarkan Simulasi............................................................................. 78 

Tabel 21. Perbedaan Nilai Impedansi Semu saat Pembebanan Maksimum Rele 

Jarak Berdasarkan Perhitungan ............................................................................. 83 

Tabel 22. Perubahan Besarnya Impedansi Semu (Apparent Impedance) Saat 

Dilakukan Penambahan Beban disetiap Skenario Berdasarkan Simulasi ............. 84 

Tabel 23. Perbandingan Hasil Aliran Daya, Arus dan Impedansi Semu antara 

Simulasi dan Perhitungan Saat Pembebanan Maksimum ..................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

1.1. Latar Belakang 

 

 

 

Kebutuhan energi listrik pada era globalisasi saat ini tidak dapat dihindari. 

Pertambahan penduduk yang meningkat, teknologi semakin canggih dengan 

penggunaan bahan bakar listrik dan peralatan-peralatan penunjang kehidupan di 

masyarakat. Proses pengiriman energi listrik antar wilayah menggunakan jaringan 

transmisi yang memiliki variasi tegangan yang berbeda – beda. Ada yang 

menggunakan jaringan transmisi 70 kV, 150 kV, 275 kV dan 500 kV.  

 

Jaringan transmisi saat ini terinterkoneksi dengan jaringan listrik antar wilayah 

dengan alasan terdapat beberapa wilayah yang memiliki jumlah pembangkitan 

lebih besar dibandingkan jumlah beban dan alasan mengenai biaya pembangkitan 

yang berbeda-beda disuatu daerah, sehingga daerah yang memiliki biaya 

pembangkitan lebih murah akan membangkitkan listrik seoptimal mungkin. Sistem 

interkoneksi jaringan transmisi bisa terjadi berbagai macam gangguan. 

 

Pada sistem interkoneksi jaringan transmisi gangguan – gangguan yang mungkin 

terjadi, seperti : gangguan antar fasa, gangguan fasa ke tanah, gangguan akibat 



2 

 

lepasnya beban atau pembangkit, gangguan akibat lonjakan beban pada suatu 

wilayah dan jenis gangguan yang lainnya. Oleh karena itu, Saluran transmisi harus 

dilindungi dari segala jenis kesalahan untuk menjaga keandalan dan keamanan 

sistem tenaga[1]. Untuk melindungi jaringan terhadap gangguan diperlukannya 

sistem proteksi yang biasanya menggunakan rele. Ada beberapa jenis rele yang 

digunakan untuk melindungi sistem dari gangguan yang terjadi pada saluran 

transmisi, salah satunya adalah rele jarak (distance relay). 

 

Rele jarak (distance relay) adalah alat proteksi utama dan cadangan pada jaringan 

transmisi dengan mengukur impedansi semu (apparent impedance) dari titik rele 

terpasang sampai ke titik gangguan. Untuk mengukur impedansi semu digunakan 

pengukuran dari nilai tegangan dan nilai arus. Pada rele jarak terdapat tiga zona 

untuk membagi daerah proteksi. Zona 1 di setting sebesar 80% dari panjang saluran. 

Kemudian, zona 2 di setting 120% dari panjang saluran dari titik rele terpasang dan 

zona 3 di setting sebesar 140% dari panjang saluran dari titik rele[2]. Impedansi 

semu yang diukur oleh rele jarak bukanlah cara yang baik untuk mengukur 

gangguan akibat aliran daya. Tetapi, impedansi semu adalah cara terbaik untuk 

mengukur kondisi beban. Pada kondisi beban apapun, nilai impedansi semu yang 

dibaca oleh rele jarak akan berfluktuasi tergantung dari keadaan beban saluran.  

 

Beban yang mengalir pada saluran transmisi juga dibaca sebagai impedansi oleh 

rele jarak, dan biasanya disebut dengan impedansi beban. Ketika beban meningkat 

pada saluran transmisi maka impedansi akan berkurang dan ketika beban saluran 

transmisi berkurang maka impedansi beban meningkat[3]. Selama kondisi normal, 
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impedansi semu berada cukup jauh dari margin operasi rele jarak. Namun, dalam 

beberapa situasi rele jarak dapat terjadi kesalahan operasi seperti kondisi ayunan 

daya (power swing) yang dapat diakibatkan karena lonjakan beban secara singkat. 

Pada saat beban saluran tinggi sehingga mengurangi impedansi semu dan 

kemungkinan dapat masuk dalam margin operasi rele jarak. Saat itu terjadi rele 

jarak mengidentifikasi sebagai gangguan dan  saluran lepas dari sistem. Oleh karena 

itu, penulis akan melakukan penelitian tentang batas pembebanan maksimum 

dengan mempertimbangkan karakteristik operasi rele jarak pada tipe quadrilateral. 

 

 

1.2. Tujuan Penelitian 

 

 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Mengetahui posisi impedansi semu (apparent impedance) pada diagram RX 

dari margin operasi rele jarak (distance relay) tipe quadrilateral . 

2. Mengetahui penambahan beban maksimum berdasarkan karakteristik 

operasi rele jarak (distance relay) tipe quadrilateral. 

3. Mengetahui dampak penambahan pembebanan terhadap operasi rele jarak 

(distance relay) tipe quadrilateral. 

 

 

1.3. Rumusan Masalah 

 

 

 

Perumusan masalah pada penelitian ini terkait dengan pengaruh besarnya nilai 

impedansi semu (apparent impedance) terhadap operasi dari rele jarak. Impedansi 

semu pada rele jarak dipengaruhi oleh nilai tegangan, arus, aliran daya dan kondisi 
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beban saluran. Saat kondisi beban tinggi maka impedansi semu akan bernilai kecil 

dan saat kondisi beban rendah maka impedansi semu akan bernilai besar[3]. Oleh 

karena itu, perlu dilakukannya penelitian mengenai operasi rele jarak yang dapat 

melihat posisi impedansi semu (apparent impedance) pada diagram R-X, 

mengetahui besarnya penambahan beban maksimum dan mengetahui dampak 

penambahan beban terhadap operasi rele jarak (distance relay) tipe quadrilateral.  

 

 

1.4. Batasan Masalah 

 

 

 

Adapun batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Tidak membahas gangguan hubung singkat. 

b. Tidak membahas transient sistem tenaga. 

c. Tidak mempertimbangkan kapasitas penghantar. 

d. Karakteristik setting rele jarak tipe quadrilateral sudah ditentukan. 

e. Rele jarak terpasang pada saluran Blambangan Umpu – Bukit Kemuning yang 

ada di sistem interkoneksi Sumsel – Lampung. 

f. Data yang digunakan adalah data case Sumatera Selatan – Lampung. 

 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

 

 

 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Dapat mengetahui posisi impedansi semu (apparent impedance) pada diagram 

R-X dari margin operasi rele jarak tipe quadrilateral. 
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2. Dapat mengetahui besarnya penambahan beban maksimum berdasarkan 

karakteristik dari margin operasi rele jarak tipe quadrilateral. 

3. Dapat mengetahui dampak penambahan pembebanan terhadap operasi rele 

jarak (distance relay) tipe quadrilateral. 

4. Dapat menjadi referensi dalam penentuan penambahan beban maksimum dari 

margin operasi kerja rele jarak. 

5. Sebagai referensi mahasiswa untuk melanjutkan dan mengembangkan 

penelitian mengenai rele jarak (distance relay). 

 

 

1.6. Hipotesis 

 

 

 

Pada penelitian ini, diusulkan untuk dapat melihat posisi impedansi semu (apparent 

impedance) pada diagram R-X pada margin operasi rele jarak tipe quadrilateral, 

menghitung penambahan beban maksimum pada margin operasi setting rele jarak 

(distance relay) dan dapat mengetahui dampak penambahan pembebanan terhadap 

operasi rele jarak (distance relay) tipe quadrilateral pada sistem interkoneksi 

Sumsel - Lampung. Dengan demikian, penelitian ini mampu melihat posisi 

impedansi semu, mengetahui besarnya penambahan beban maksimum berdasarkan 

karakteristik pada margin operasi rele jarak dan dapat mengetahui dampak 

penambahan pembebanan terhadap operasi rele jarak (distance relay) tipe 

quadrilateral pada sistem interkoneksi Sumsel – Lampung. 
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1.7. Sistematika Penulisan 

 

 

 

Sistematika penulisan yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari lima bab 

yaitu sebagai berikut: 

 

BAB I. PENDAHULUAN 

Bab I Pendahuluan berisi tentang latar belakang masalah, tujuan penelitian, 

rumusan masalah, batasan masalah, manfaat penelitian, hipotesis dan sistematika 

penulisan. 

 

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 

Bab II Tinjauan pustaka berisi mengenai teori yang berkaitan dan yang digunakan 

pada pengerjaan tugas akhir ini. 

 

BAB III. METODOLOGI PENELITIAN 

Bab III Metodologi penelitian berisi mengenai informasi berkenaan tentang waktu 

dan tempat penelitian, peralatan yang digunakan, tahapan penelitian, skenario 

penelitian dan hasil yang diharapkan. 

 

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab IV Hasil dan pembahasan berisi tentang hasil dari penelitian berupa simulasi 

yang telah dilakukan, pembahasan dari tugas akhir dan hasil penambahan beban 

maksimum dari titik terdekat margin operasi. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 
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Bab V Kesimpulan dan saran berisi mengenai kesimpulan dan saran setelah penulis 

selesai melakukan penelitian ini yang berdasarkan dari hasil dan pembahasan yang 

telah didapat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

LAMPIRAN 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Penelitian Terdahulu 

 

 

 

Penelitian mengenai rele jarak (distance relay) telah banyak dilakukan. Pada 

intinya penelitian terdahulu membahas mengenai rele jarak dengan berbagai 

macam metode dengan tujuan yang beragam. Fethi Baussadia et al [4] membuat 

algoritma baru untuk menghindari trip pada jaringan transmisi yang diakibatkan 

kesalahan operasi dari rele jarak. Untuk mengatasi hal itu ditambahkannya static 

var compensator (SVC) untuk melindungi sistem dari kesalahan bertingkat. 

Hasilnya menunjukkan dengan menggunakan algoritma baru dan ditambahkan 

SVC dapat meningkatkan keandalan sistem operasi dari rele jarak. Kemudian, Jose 

de Jesus et al [5] membuat suatu variasi dari metode lain untuk meningkatkan waktu 

komputasi dan keandalan solusi untuk rele jarak dengan karakteristik quadrilateral 

yang saling digabungkan. Hasil yang diperoleh terjadi peningkatan waktu 

komputasi dan kualitas solusi yang diusulkan. Shenghu Li et al [6] mengkaji 

kondisi pengoperasian rele zona 3 berdasarkan sudut pandang aliran daya. 

Terjadinya perubahan posisi impedansi menuju titik kritis dari margin operasi rele 

yang diakibatkan karena pengaruh aliran daya dan hasilnya adalah metode yang 

diusulkan menunjukkan efektifitas dalam pengaturan daya aktif dan daya reaktif 
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untuk mengatur besarnya nilai impedansi semu. Kemudian, Cesar Rincon et al [3] 

membahas mengenai perhitungan batas beban dari rele jarak. Batas kemampuan 

pembebanan pada rele jarak perlu diperhitungkan dan salah satu aspek penting dari 

perlindungan rele jarak. Cesar Rincon mengatakan paper yang dibuatnya sebagai 

literatur untuk menghitung batas kemampuan beban dari rele jarak. Pada penelitian 

ini akan membahas seperti paper Cesar Rincon dan li shenghu dengan 

menggunakan karakteristik quadrilateral yang nantinya dapat melihat posisi 

impedansi semu pada diagram R-X dari margin operasi rele jarak, mengetahui 

besarnya penambahan beban maksimum dari margin operasi rele jarak (distance 

relay) dan mengetahui dampak penambahan pembebanan terhadap operasi rele 

jarak tipe quadrilateral. 

 

 

2.2. Sistem Proteksi 

 

 

 

Keandalan sistem proteksi dapat dilihat dari frekuensi pemadaman yang terjadi 

dalam sistem. Saat frekuensi pemadaman pada sistem sering terjadi dan waktu 

pemadaman yang lama maka tingkat keandalan sistem tersebut sangat rendah. 

Pemadaman pada sistem tenaga listrik terjadi diakibatkan karena adanya gangguan. 

Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut perlunya suatu mekanisme yang dapat 

mengurangi frekuensi pemadaman. Mekanisme tersebut yaitu sistem proteksi 

(pengaman sistem). Pengaman sistem digunakan untuk mengamankan peralatan-

peralatan yang ada di sistem tenaga listrik, misalnya : generator, transformator, 

motor, sistem transmisi, sistem distribusi dan lain-lain. 
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Beberapa karakteristik sistem proteksi yang harus dimiliki agar memiliki keandalan 

yang tinggi, antara lain : 

1. Keandalan (Realibility) 

a. Dependability 

Dependability dimaksudkan adalah rele dapat bekerja saat dibutuhkan 

dan mampu mengamankan saat terjadi gangguan. 

b. Security 

Security dimaksudkan adalah rele tidak bekerja saat tidak ada gangguan 

dan bekerja pada saat terjadi gangguan (tidak salah bekerja). 

 

2. Selektifitas (Selectivity) 

Selektifitas adalah mampu memisahkan sistem yang terjadi gangguan agar 

sistem yang tidak terjadi gangguan tetap beroperasi. Rele harus dapat 

membedakan apakah gangguan terletak dikawasan zona pengaman atau 

gangguan terletak di zona berikutnya yang memerlukan waktu tunda ataupun 

gangguan terjadi tidak pada zona pengaman rele. 

 

3. Kecepatan ( Speed ) 

Untuk memperkecil kerugian ataupun kerusakan pada peralatan listrik yang 

digunakan. Rele harus dapat memisahkan sistem yang terjadi gangguan 

secepat mungkin dengan sistem yang tidak terjadi gangguan. Waktu total 

pembebasan sistem dari gangguan adalah saat gangguan terjadi sampai 

bagian yang terganggu terlepas dari sistem. Kecepatan rele sangat penting 
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karena menghindari kerusakan peralatan dan mempertahankan kestabilan 

sistem[12]. 

 

 

2.3. Rele Proteksi 

 

 

 

Rele adalah peralatan yang digunakan untuk mendeteksi dan memerintahkan alat 

pengaman untuk bekerja. Rele bekerja memerlukan suplai tegangan dan arus yang 

biasanya di supply oleh trafo tegangan dan trafo arus. Sistem tenaga listrik terbagi 

menjadi beberapa bagian dari sistem menuju sistem yang lain. Sistem tersebut akan 

dihubungkan atau dipisahkan oleh pemutus tenaga (PMT). Setiap bagian dari 

sistem dilindungi oleh rele proteksi. Setiap rele proteksi memiliki daerah 

pengamanan masing-masing. Rele proteksi dibantu oleh pemutus tenaga untuk 

memisahkan antara sistem yang terjadi gangguan dengan yang tidak terjadi 

gangguan. Pada Gambar dibawah ini adalah zona proteksi yang diamankan oleh 

rele dengan fungsi masing-masing dari rele. 

 

Gambar 1. Jenis Rele, Fungsi dan Kawasan Pengaman Rele[15] 
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Berdasarkan gambar diatas dapat diketahui jenis rele yang digunakan, fungsi dan 

kawasan pengamanan dari masing-masing rele di sistem tenaga listrik. 

 

 

2.4. Rele Jarak (Distance Relay) 

 

 

 

Rele jarak adalah rele proteksi utama dan cadangan pada jaringan transmisi yang 

mengukur besarnya nilai impedansi dari besarnya nilai tegangan dan arus. Saat 

impedansi yang dibaca oleh rele lebih kecil dari setting rele maka rele jarak akan 

bekerja dan jika impedansi yang dibaca oleh rele lebih besar dari setting rele maka 

rele jarak tidak bekerja.  

 

 

Gambar 2. Setting Zona Untuk Rele Jarak[7] 

 

Pada Gambar 2 menunjukkan zona proteksi dari rele jarak (distance relay). Pada 

rele jarak terdapat zona proteksi yang dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : zona 1 

untuk melindungi 80% dari panjang saluran, zona 2 untuk melindungi 120% dari 

panjang saluran dan zona 3 melindungi 140% dari panjang saluran[7]. Pada setiap 

zonanya memiliki karakteristik waktu trip masing-masing, dimana pada zona 1 

tidak memiliki tundaan waktu (instantaneously) atau 0 detik. Kemudian untuk zona 
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2 memiliki tundaan waktu sebesar 0,4 detik dan zona 3 memiliki tundaan waktu 

sebesar 1,2 detik.  

 

Rele jarak (distance relay) memiliki beberapa jenis karakteristik, yaitu: 

karakteristik mho, impedansi, reaktansi dan quadrilateral. Pada penelitian ini 

karakteristik yang digunakan adalah karakteristik rele jarak tipe quadrilateral. 

Quadrilateral adalah karakteristik rele jarak yang terbentuk dengan empat elemen 

pengukuran. Gambar 3 merupakan rele jarak jenis quadrilateral.  

 

Gambar 3. Rele Jarak dengan Karakteristik Quadrilateral 

 

Rele akan bekerja pada saat impedansi yang terukur oleh rele masuk di dalam 

margin operasi dari rele jenis quadrilateral tersebut. Tipe Quadrilateral 

mempunyai jangkauan resistansi yang lebih luas daripada karakteristik mho. 

Karakteristik quadrilateral dapat mengantisipasi gangguan tanah (ground fault) 

yang biasanya mempunyai resistansi yang tinggi dan dapat juga digunakan untuk 

karakteristik gangguan fasa-fasa dan fasa-tanah. 
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Persamaan dibawah ini merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung 

besarnya nilai impedansi saluran untuk setting setiap zona dari rele jarak[7] : 

 

𝑍1 =  𝑅1 +  𝑗𝑋1 = 80% ∗  𝑍𝐴𝐵 = 0.8 (𝑅𝐴𝐵 +  𝑗𝑋𝐴𝐵)   (2.1) 

𝑍2 =  𝑅2 + 𝑗𝑋2 = 𝑅𝐴𝐵 +  𝑗𝑋𝐴𝐵 + 0.2 (𝑅𝐵𝐶 + 𝑗𝑋𝐵𝐶)  (2.2) 

𝑍3 =  𝑅3 + 𝑗𝑋3 = 𝑅𝐴𝐵 +  𝑗𝑋𝐴𝐵 + 0.4 (𝑅𝐵𝐶 + 𝑗𝑋𝐵𝐶)  (2.3) 

 

Untuk mencari besar nilai dari impedansi semu (apparent impedance) adalah 

sebagai berikut [6][8]: 

𝓏𝑎 =  
𝑉𝑖

2

𝑆𝑖𝑗
=

𝑉𝑖
2

𝑉𝑖𝐼𝑖𝑗
∗         (2.4) 

𝑆𝑖𝑗 =  �̃�𝑖𝐼𝑖𝑗
∗ =  𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑉) [𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑉∗) 𝑌∗ −  𝑌∗ 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑉∗)]    (2.5) 

𝐼 = |(
𝑉𝑖−𝑉𝑗

𝓏̅
)|          (2.6) 

 

Dimana : 

𝓏𝑎   = 𝓏𝑎∠𝛾𝑎 ; Impedansi semu pada saluran, 𝛾𝑎 adalah sudut 

�̅�   = 𝑉∠𝜃 ; Tegangan pada bus 

𝐼  ̅  = 𝐼∠𝜃 ; Arus pada saluran 

�̅�   = 𝓏 ∠𝛾𝑎 ; Impedansi saluran 

 

Persamaan admitansi kompleks dari saluran i – j antara bus i dan j adalah sebagai 

berikut : 

𝑦𝑖𝑗 =  
1

𝓏𝑖𝑗
=  

1

𝑟𝑖𝑗+𝑗𝑥𝑖𝑗
        (2.7) 
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𝑌𝑖𝑖 =  ∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑛
𝑗=0     𝑗 ≠ 𝑖    (2.8) 

𝑌𝑖𝑗 =  𝑌𝑗𝑖 =  −𝑦𝑖𝑗         (2.9) 

 

Substitusikan persamaan 2.7 dan 2.9 menghasilkan : 

𝓏𝑖𝑗 =  −
1

𝑌𝑖𝑗
         (2.10) 

 

Kemudian, substitusikan persamaan 2.10 ke persamaan 2.6 akan menghasilkan 

persamaan dibawah ini : 

𝐼 = |(�̅�𝑗 − �̅�𝑖) 𝑌𝑖𝑗|         (2.11) 

 

Untuk mencari besarnya impedansi semu (apparent impedance) pada sistem tenaga 

listrik yang kemudian dapat dilihat posisi impedansi semu pada margin operasi rele 

jarak. Maka persamaannya sebagai berikut : 

𝓏𝑎 =  
𝑉𝑖

2

𝑆𝑖𝑗
=  

𝑉𝑖
2

�̃�𝑖𝐼𝑖𝑗
∗         (2.12) 

 

Saat nilai impedansi semu sistem yang dibaca oleh rele jarak lebih kecil dari nilai 

setting rele maka rele jarak akan bekerja (trip). Sedangkan, saat nilai impedansi 

semu sistem yang dibaca oleh rele jarak lebih besar dari nilai setting rele maka rele 

jarak tidak bekerja. 
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2.5. Pembebanan Maksimum (Maximum Loadability) 

 

 

 

Pada sistem tenaga listrik selalu mendapatkan tekanan yang berat ketika terjadinya 

peningkatan beban yang terjadi pada jaringan. Hal tersebut menyebabkan 

keandalan suatu sistem tenaga listrik adalah suatu hal yang sangat penting. 

Pembebanan maksimum atau maximum loadability memiliki tujuan untuk 

menentukan kenaikan beban maksimum pada sistem tenaga listrik. Kenaikan beban 

yang dimaksudkan adalah total sistem beban, atau beban pada daerah tertentu, atau 

beban pada bus tertentu. Untuk mengkarakterisasi maximum loadability adalah 

dengan menggunakan parameter 𝜆𝑚𝑎𝑥 loadability. 

Perhitungan penambahan pembebanan dapat menggunakan persamaan dibawah 

ini[9] : 

𝜆𝑚𝑎𝑥 =  𝜆 + 1         (2.13) 

𝑃𝐿1 = 𝜆𝑚𝑎𝑥 𝑃𝐿0         (2.14) 

𝑃𝐿1 = 𝑃𝐿0[𝜆 + 1]        (2.15) 

 

Dimana : 

𝑃𝐿1 = Daya beban maksimum 

𝑃𝐿0 = Daya normal pada suatu beban 

𝜆 = Faktor beban 

 

Pembebanan maksimum pada penelitian ini akan diterapkan untuk rele jarak 

(distance relay). Saat beban dinaikkan akan mempengaruhi besarnya nilai 
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impedansi semu pada sistem dan akan mengubah posisi impedansi semu pada 

margin operasi rele jarak.  

 

Zona proteksi rele jarak harus dipilih dengan hati-hati untuk menghindari masalah 

gangguan beban. Zona proteksi rele jarak khususnya untuk zona 3 yang memiliki 

jangkauan yang besar[3]. Pengaturan zona 3 tentu rentan terhadap penambahan 

beban yang tinggi dan ayunan daya yang dapat menyebababkan impedansi beban 

bergerak menuju batas setting rele jarak untuk zona 3 dan dapat menyebabkan trip 

yang tidak diinginkan. Hal yang membedakan antara impedansi beban dengan 

impedansi gangguan adalah saat impedansi beban memiliki faktor daya yang besar 

dan ini mengarah ke impedansi Z dengan rasio R/X lebih besar. Sedangkan, saat 

gangguan lebih bersifat reaktif dan rasio X/R cukup tinggi[10]. 

 

Gambar 4. R-X Diagram dan Batas Pembebanan[3] 

 

Pada gambar 4 dapat dilihat bahwa saat pembebanan rendah (low load) nilai 

impedansi semu terletak jauh dari margin operasi rele jarak. Tetapi, pada saat 
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keadaan beban tinggi (high load) nilai impedansi semu bergerak mendekati margin 

operasi rele jarak[3].  

 
Gambar 5. Batas Pembebanan Maksimum Rele Jarak Tipe Quadrilateral 

 

Pada masing-masing tipe rele jarak memiliki sudut karakteristik rele yang berbeda-

beda. Pada bentuk mho rele memiliki sudut karakteristik rele sebesar 90° . 

Kemudian, untuk bentuk lensa memiliki sudut karakteristik rele antara 90° >  𝜃 >

120° [3]. Selanjutnya, untuk tipe quadrilateral memiliki sudut karakteristik rele 

berkisar 60° >  𝜃 > 90 . Semakin besar sudut, area cakupan impedansi akan 

berkurang [3]. Berikut ini adalah persamaan untuk menghitung kemampuan beban 

maksimum berdasarkan karakteristik rele jarak (distance relay). 

 

Menghitung sudut yang dibuat antara beban dan vektor impedansi garis zona 3. Ini 

dilakukan dengan mengurangi sudut impedansi saluran dikurangi sudut faktor 

daya[3] :  

∠𝛽 =  ∠𝛼 −  ∠𝜃        (2.16) 
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Menghitung sudut internal 𝛿 [3]: 

180° =  ∠𝛿 +  ∠𝜑 +  ∠𝛽       (2.17) 

∠𝛿 =  180° −  ∠𝜑 −  ∠𝛽       (2.18) 

Menghitung vektor impedansi beban (𝑍𝑙𝑜𝑎𝑑) menggunakan hukum sinus [3]: 

𝑍𝑙𝑜𝑎𝑑

sin 𝛿
=  

𝑍3

sin 𝜑
        (2.19) 

𝑍𝐿𝑜𝑎𝑑 =  
𝑍3 .sin 𝛿

sin 𝜑
        (2.20) 

 

Menghitung kemampuan beban maksimum rele jarak yang dihitung untuk 3 

fasa[3]: 

𝑆3∅ =  
𝑘𝑉𝐿−𝐿

2

𝑍𝐿𝑜𝑎𝑑
∗        (2.21) 

Kemudian, jika untuk menghitung kemampuan beban maksimum 1 fasa adalah 

sebagai berikut : 

𝑆1∅ =  
𝑘𝑉𝐿−𝑁

2

𝑍𝐿𝑜𝑎𝑑
∗        (2.22) 

 

Dimana : 

∠𝛼 = Sudut Setting Rele Jarak Zona 3 

∠𝜃 = Sudut Impedansi Beban 

∠𝜑 = Sudut Karakteristik Rele (Reach Characteristic Angle) 

𝑍𝐿𝑜𝑎𝑑= Impedansi Beban 

𝑆 = Daya Semu (P + jQ) 

𝑍3= Jangkauan Zona 3 

𝑘𝑉𝐿−𝐿= Tegangan Line to Line 
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2.6. Analisis Aliran Daya 

 

 

 

Aliran daya pada jaringan listrik perlu dihitung dan dianalisa sehingga dapat 

diketahui besarnya aliran daya setiap bus, aliran daya di setiap saluran, nilai 

tegangan setiap bus dan rugi-rugi yang terjadi selama proses pengiriman daya listrik 

dari pembangkit hingga ke beban. Pada analisis aliran daya terdapat jenis-jenis bus 

yang ada di sistem tenaga listrik, yaitu [11] :  

 

1. Swing Bus  

Swing Bus atau bisa disebut juga dengan bus referensi. Bus ini adalah simpul 

referensi terhadap simpul lain pada analisis aliran daya. Pada bus ini berupa power 

grid atau generator. Swing bus biasanya dipilih berdasarkan kapasitas generator 

yang paling besar. Pada bus ini terdapat parameter yang diketahui yaitu sudut fasa 

dan nilai magnitude. Sedangkan, parameter yang tidak diketahui atau dicari adalah 

nilai dari daya aktif dan daya reaktif. 

 

2. PV Bus 

PV bus biasanya cocok untuk simpul generator, gardu induk dan gardu distribusi. 

Pada bus ini parameter yang diketahui adalah daya aktif dan magnitude tegangan. 

Sedangkan, parameter yang belum diketahui atau dicari adalah daya reaktif dan 

sudut fasa.  
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3. PQ Bus 

PQ bus biasanya digunakan untuk bus beban. Pada bus ini parameter yang diketahui 

adalah daya aktif dan daya reaktif. Sedangkan, parameter yang belum diketahui 

atau dicari adalah magnitude tegangan dan sudut fasa. 

 

Metode yang umum digunakan dalam penyelesaian aliran daya antara lain adalah 

Newton-Raphson , Fast Decouple dan Gauss Siedel . Dari ketiga metode tersebut, 

metode Newton-Raphson adalah metode yang paling banyak digunakan 

dikarenakan memiliki iterasi paling sedikit hingga mencapai tingkat konvergensi 

yang diinginkan.  

Persamaan aliran daya metode Newton-Raphson  adalah : 

[
∆𝑃
∆𝑄

] = [
𝐻 𝑁
𝐽 𝐿

] [
∆𝜃

∆𝑉/𝑉
]       (2.23) 

 

Elemen H, N, J, dan L merupakan elemen matriks jacobian. 

Pada penelitian A.W. Setiawan [11] telah melakukan pemodelan aliran daya dalam 

format vectorized algorithm yang menghasilkan perhitungan aliran daya lebih cepat 

konvergen. Berikut ini adalah persamaan perhitungan aliran daya dalam format 

vectorized algorithm : 

𝑆�̅�𝑛𝑗 = �̅�. 𝐼∗̅          (2.24) 

 

�̅� adalah tegangan dalam bentuk kompleks dapat ditulis seperti pada persamaan 

dibawah ini : 

�̅�𝑖 =  𝑉𝑖𝑒
𝑗𝜃𝑖( Bentuk Polar )       (2.25) 

�̅�𝑖 =  𝑒𝑖 + 𝑗𝑓𝑖  ( Bentuk Rectangular )      (2.26) 
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𝐼  ̅adalah vektor arus injeksi yang dihitung dengan persamaan berikut : 

𝐼 ̅ = �̅�. 𝑌          (2.27) 

 

𝑌 adalah matrik admitansi saluran dengan ukuran matriks 𝑛𝑏𝑢𝑠 𝑥 𝑛𝑏𝑢𝑠. Sehingga 

jika persamaan 2.24 dikombinasikan akan menjadi : 

𝑆�̅�𝑛𝑗 = �̅�. (�̅�. 𝑌)∗         (2.28) 

Untuk menghitung nilai mismatch digunakan persamaan : 

∆𝑆 =  𝑆𝑠𝑐ℎ − 𝑆𝑖𝑛𝑗         (2.29) 

𝑆𝑠𝑐ℎ =  𝑆𝑔𝑠𝑐ℎ − 𝑆𝑙𝑠𝑐ℎ         (2.30) 

 

𝑆𝑠𝑐ℎ merupakan nilai daya terjadwal yang sudah teridentifikasi pada bus tertentu. 

Pada pemodelan format vektor ∆𝑃 menjadi ∆𝑆𝑟𝑒𝑎𝑙  dan ∆𝑃  menjadi ∆𝑆𝑖𝑚𝑎𝑔 . 

Turunan parsial dari 𝑆𝑖𝑛𝑗 terhadap tegangan dalam bentuk polar diturunkan tehadap 

magnitude tegangan (|𝑉|) dan sudut fasa (𝜃) adalah sebagai berikut : 

𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑|𝑉|
=  𝐼∗̅.

𝑉

|𝑉|
+ �̅�. 𝑌∗ 𝑉∗

|𝑉|
        (2.31) 

𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑𝜃
= 𝑗(𝐼∗̅. �̅� − �̅�. 𝑌∗. �̅�∗)        (2.32) 

 

Kemudian jika dalam bentuk rektangular turunan parsial dari 𝑆𝑖𝑛𝑗 adalah sebagai 

berikut : 

𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑𝑒
=  𝐼∗̅ + �̅�. 𝑌∗        (2.33) 

𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑𝑓
=  𝑗𝐼∗̅ − 𝑗�̅�. 𝑌∗        (2.34) 
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Hasil dari turunan parsial dipisahkan komponen ril dan imajiner agar dapat 

dibentuk menjadi matriks jacobian. Pada model polar akan diperoleh : 

𝐻 =  
𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑𝜃
 𝑟𝑒𝑎𝑙        (2.35) 

𝑁 =  
𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑|𝑉|
 𝑟𝑒𝑎𝑙        (2.36) 

𝐽 =  
𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑𝜃
 𝑖𝑚𝑎𝑔        (2.37) 

𝐿 =  
𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑|𝑉|
 𝑖𝑚𝑎𝑔        (2.38) 

 

Pada bentuk rektangular akan diperoleh : 

𝐻 =  
𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑𝑒
 𝑟𝑒𝑎𝑙        (2.39) 

𝑁 =  
𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑𝑓
 𝑟𝑒𝑎𝑙        (2.40) 

𝐽 =  
𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑𝑒
 𝑖𝑚𝑎𝑔        (2.41) 

𝐿 =  
𝑑𝑆𝑖𝑛𝑗

𝑑𝑓
 𝑖𝑚𝑎𝑔        (2.42) 

 

 

2.7. Sistem Perunit 

 

 

 

Dalam analisis sistem tenaga biasanya untuk menyatakan nilai aktual menggunakan 

nilai perunit sebagai penyederhanaan nilai aktual. Jika menggunakan nilai aktual 

dalam analisa sistem tenaga maka nilai yang diperoleh sangat besar. Oleh karena 

itu, disederhanakan dengan menggunakan sistem perunit yang biasanya 

dilambangkan dengan p.u. sistem perunit ini digunakan untuk menyederhanakan 

nilai-nilai yang melibatkan nilai generator, transmisi dan transformator. Sistem 

perunit dapat didefinisikan sebagai berikut [12]: 
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𝑝𝑒𝑟𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚 =
𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 (𝑖𝑛 𝑎𝑛𝑦 𝑢𝑛𝑖𝑡)

𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒
    (2.43) 

 

Untuk mencari nilai perunit daya, tegangan, arus 1 fasa dan 3 fasa memiliki 

persamaan yang berbeda. Untuk mencari nilai perunit sistem 1 fasa adalah sebagai 

berikut [12]: 

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 1∅ = 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒       (2.44) 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 1∅

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒
        (2.45) 

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 1∅

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
        (2.46) 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 1∅
        (2.47) 

 

Kemudian, untuk sistem perunit 3 fasa adalah sebagai berikut : 

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 3∅ = √3 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒       (2.48) 

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 3∅

√3 𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒
        (2.49) 

𝐼𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 3∅

√3 𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒
        (2.50) 

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =
𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒

2

𝑆𝑏𝑎𝑠𝑒 3∅
        (2.51) 
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III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1. Waktu dan Tempat Penelitian 

 

 

 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Oktober 2020 hingga Agustus 2021 yang 

bertempat di Laboratorium Sistem Tenaga Listrik (STL) Jurusan Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik, Universitas Lampung. Adapun jadwal pelaksanaan pengerjaan 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Penelitian 

No. Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Okt 

-20 

Nov 

-20 

Des 

-20 

Jan 

-21 

Feb 

-21 

Mar 

-21 

Apr 

-21 

Mei 

-21 

Jun 

-21 

Jul 

-21 

Ags 

-21 

1. Studi Literatur            

2. Pembuatan 

Program 
           

3. Penulisan 

Laporan 

Proposal 

           

4. Seminar 

Proposal 
           

5. Uji Coba dan 

Pengumpulan 

data 

           

6. Penulisan 

Laporan  
           

7. Seminar Hasil            

8. Revisi 

Laporan 
           

9 Komprehensif            
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3.2. Alat dan Bahan 

 

 

 

Adapun alat dan bahan yang digunakan pada proses penyelesaian penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

a. Satu unit laptop ASUS X450C dengan kecepatan processor 1.8 GHz dan 

sistem operasi Windows 10 64-bit. 

b. Perangkat lunak python 3.7 sebagai sarana pembuat program dan model 

perhitungan. 

c. Perangkat lunak Sublime Text 3.2.2 Build 3211 sebagai sarana untuk edit 

dan menjalankan simulasi program. 

d. Data single line diagram sistem transmisi Sumsel - Lampung. 

e. Data generator, beban, saluran dan tranformator di Sumsel - Lampung 

f. Data setting rele jarak (distance relay) pada sistem jaringan transmisi 

Blambangan Umpu – Bukit Kemuning 

 

 

3.3. Metode Penelitian 

 

 

 

Metode penelitian dalam pengerjaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi Literatur 

Studi literatur bertujuan untuk mempelajari materi-materi yang terkait 

dengan topik yang dibahas dalam tugas akhir, yaitu mengenai aliran daya, 

rele jarak (distance relay) dan pembebanan maksimum. Materi tersebut 

didapatkan dari buku, jurnal dan referensi dari website yang dapat 

dipertanggungjawabkan informasinya. 
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2. Studi Bimbingan 

Studi bimbingan ini dilakukan penulis dengan cara melakukan berdiskusi, 

tanya jawab dan mencari solusi bersama dosen pembimbing yang dapat 

berguna untuk meningkatkan wawasan lebih dalam proses pengerjaan tugas 

akhir ini. 

 

3. Pengumpulan Data 

Kegiatan pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data-data 

yang diperlukan dalam pembuatan program, Data berupa single line 

diagram sistem interkoneksi Sumsel – Lampung dan pengolahan data 

berupa data pembangkit, data beban dan data saluran. 

 

4. Pembuatan Program 

Pembuatan program ini untuk mengimplementasikan hasil studi literatur 

dan studi bimbingan yang dilakukan dalam bahasa pemrograman python 

yang sebelumnya data-data yang diperlukan sudah terkumpul. 

 

5. Pembuatan Laporan 

Pembuatan laporan ini berupa penulisan dari hasil yang sudah didapatkan 

dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap penelitian yang sudah 

dilakukan. Pada pembuatan laporan ini terdapat dua bagian, yaitu : laporan 

proposal untuk seminar proposal dan laporan akhir yang digunakan untuk 

seminar hasil. 
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3.4. Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

Adapun tahap-tahap yang dilakukan untuk menyusun penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Menyiapkan referensi  

Studi Literatur 

Studi Bimbingan 

Pengambilan Data 

Pengecekan Data 

Membuat Program 

Memasukkan Data 

X 

X 

Simulasi 

Mengecek Hasil Simulasi dan 

visualisasi hasil 

menggunakan python 

Apakah 

Sesuai ? 

Ya 

Tidak 

Laporan 

Apakah 

Laporan Benar? 

Ya 

Selesai 

Tidak 

Mengecek 

Program 

Y 

Y 



29 

 

3.5. Diagram Alir Program 

 

 

 

Adapun diagram alir program pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 

 

Gambar 7. Diagram Alir Program 
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3.6.  Hasil yang Diharapkan 

 

 

 

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah mampu melihat posisi impedansi 

semu pada diagram RX margin operasi rele jarak, dapat mengetahui penambahan 

beban maksimum berdasarkan karakteristik margin operasi rele jarak tipe 

quadrilateral dan dapat mengetahui pengaruh penambahan beban terhadap kinerja 

operasi rele jarak tipe quadrilateral. 
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V. KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

 

 

Adapun kesimpulan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang diusulkan mampu melihat posisi impedansi semu (apparent 

impedance) pada diagram R-X dan dapat mengetahui penambahan beban 

maksimum berdasarkan perhitungan dan dengan skenario yang disimulasikan 

berdasarkan setting rele jarak tipe quadrilateral di saluran Blambangan Umpu 

– Bukit Kemuning. 

2. Pembebanan maksimum pada saluran Blambangan Umpu – Bukit Kemuning 

saat kondisi sistem normal sebesar 270%, saat saluran L74-107 lepas sebesar 

150%, saat saluran L74-107 dan Pembangkit 3 Tarahan lepas sebesar 130%, 

saat saluran L74-107 dan Pembangkit Tarahan 3,4 lepas sebesar 110% dan saat 

Pembangkit 3,4 Tarahan Lepas sebesar 250%. 

3. Berdasarkan hasil simulasi yang didapatkan bahwa pengaruh penambahan 

pembebanan untuk setiap skenario yang disimulasikan menghasilkan nilai 

impedansi semu (apparent impedance) pada sistem untuk setiap kondisi 

semakin kecil, dikarenakan saat penambahan pembebanan nilai arus semakin 

besar dan membuat nilai impedansi semu semakin kecil. 
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4. Hasil perhitungan pembebanan maksimum berdasarkan karakteristik rele jarak 

tipe quadrilateral pada saluran Blambangan Umpu-Bukit Kemuning saat nilai 

aliran daya yang mengalir pada saluran saat kondisi normal sebesar 

273,529MW+93,17 MVar, saat kondisi saluran L74-107 lepas sebesar 281,657 

MW + 88,482 MVar, saat kondisi saluran L74-107 dan Pembangkit Tarahan 3 

lepas sebesar 283,985 MW + 87,137 MVar, saat kondisi saluran L74-107 dan 

Pembangkit Tarahan 3,4 lepas sebesar 284,33 MW + 86,93 MVar dan saat 

kondisi Tarahan 3,4 lepas sebesar 282,122 MW + 88,206 MVar. 

 

 

 

5.2 Saran 

 

 

 

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, penulis mengajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Untuk penelitian selanjutnya, perlunya data setting rele jarak (distance relay) 

secara lengkap seluruh saluran yang ada di Sumsel – Lampung. 

2. Penelitian selanjutnya dapat disimulasikan dengan skenario terjadinya 

gangguan, baik itu saat gangguan simetris maupun gangguan asimetris agar 

dapat melihat posisi impedansi semu (apparent impedance) pada diagram R-X 

saat terjadinya gangguan. 
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