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Relai jarak merupakan pengaman utama dan pengaman cadangan pada 

saluran transmisi. Relai 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. Untuk 

mengetahui bagaimana relai jarak bekerja, perlu dilakukannya simulasi gangguan 

pada Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV GI New - Tarahan - GI 

Sebalang - GI Kalianda. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan simulasi 

gangguan hubung singkat tiga fasa, dimana ketiga fasa akan terganggu. Sehingga 

besar arus di saluran transmisi akan meningkat berkali - kali lipat. Untuk 

mencegah terjadinya gangguan pada saluran, perlu dilakukannya setting relai 

jarak. Relai jarak mempunyai tiga zona yaitu, zona 1 sepanjang 80% panjang 

saluran dari GI New Tarahan - GI Sebalang, zona 2 sepanjang 120% panjang 

saluran dari GI New Tarahan - GI Kalianda , dan zona 3 sepanjang 150%  panjang 

saluran dari GI New Tarahan - GI Kalianda. Apabila terjadi gangguan di titik 

tertentu saluran, maka relai akan bekerja berdasarkan zona settingnya sehingga 

akan menghasilkan diagram plot R-X. Perlu dilakukannya nilai setting relai secara 

akurat agar koordinasi antar relai dapat berjalan dengan baik, sehingga kinerja 

relai tidak mengalami tumpang tindih antar zona. 

 

 

Kata Kunci : Relai Jarak tipe Mho, Hubung Singkat Tiga Fasa, Koordinasi Relai 

jarak 

  



 
 

 

 

 

ABSTRACT 

 

 

CALCULATION OF DISTANCE RELAY SETTING PARAMETERS 

USING DIGSILENT POWERFACTORY ON THE HIGH - VOLTAGE 

OVERHEAD LINES (SUTT) 150 KV GI NEW TARAHAN - GI 

SEBALANG - GI KALIANDA 

 

 

By : 

 

 

M. SUGI ARTO 

 

 

 

The distance relay is the primary and backup safety on the transmission 

line. The distance relay measures the magnitude of the impedance value from the 

ratio between the magnitude of the voltage and current. When the impedance 

value is less than the setting impedance , the relay will work. However, when the 

impedance is greater than the setting impedance , the relay will not work.To find 

out how the distance relay works, it is necessary to do a fault simulation on the 

150 kV High Voltage Air Line (SUTT) GI New - Tarahan - GI Sebalang - GI 

Kalianda. This research was conducted by using a three-phase short-circuit fault 

simulation, where all three phases will be disturbed. So that the current in the 

transmission line will increase many times. To prevent interference on the 

channel, it is necessary to set the distance relay. The distance relay has three 

zones, namely, zone 1 along 80% of the line length from GI New Tarahan - GI 

Sebalang, zone 2 along 120% of the line length from New Tarahan - Kalianda, 

and zone 3 along 150% of the line length from GI New Tarahan - GI Kalianda. If 

there is interference at a certain point in the line, the relay will work based on 

the setting zones that it will produce an R-X plot diagram. It is necessary to 

do relay setting values accurately so that coordination between relays can run 

well, so that relay performance does'nt experience overlap between zones. 

 

Keywords :  Mho Distance Relay, Three-phase short circuit, coordination 

distance relay. 
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BAB I PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sistem tenaga listrik merupakan kebutuhan pokok untuk semua kalangan, mulai 

dari industri yang besar hingga masyarakat secara umum. Suatu sistem tenaga 

listrik terdiri dari tiga bagian utama yaitu pusat pembangkit listrik, saluran 

transmisi, dan sistem distribusi. Saluran transmisi menjadi salah satu komponen 

yang penting dalam penyaluran tenaga listrik [1]. 

 

Saluran Udara Tegangan Tinggi atau SUTT merupakan bagian dari sistem 

transmisi tenaga listrik yang berperan sangat penting dalam menjaga kualitas dan 

keandalan dalam menyalurkan listrik berkapasitas besar. SUTT berfungsi 

menyalurkan listrik dari pembangkit tenaga listrik ke Gardu Induk atau juga bisa 

digunakan untuk menghubungkan satu Gardu Induk dengan Gardu Induk lainnya. 

Setiap penyaluran listrik sering mengalami gangguan baik dari dalam maupun dari 

luar. Gangguan yang terjadi dapat berupa beban lebih, sambaran petir, badai, 

hubung singkat dan lain-lain. Gangguan tersebut dapat menyebabkan 

terganggunya kelangsungan operasi dan kerusakan peralatan pada sistem tenaga 

listrik. Untuk meminimalisir kerusakan dan kerugian yang terjadi oleh gangguan 

perlu adanya sistem proteksi [2]. 

Sistem proteksi merupakan suatu sistem perlindungan pada peralatan listrik yang 

berguna untuk menghidari dari kerusakan akibat adanya gangguan pada suatu 
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sistem tenaga dan juga berguna untuk menjaga keandalan. Sistem proteksi yang 

dilakukan untuk mengamankan sistem salah satunya dengan menggunakan relay. 

Relay merupakan suatu alat yang berfungsi untuk mendeteksi suatu gangguan 

pada sebuah jaringan tenaga listrik yang kemudian memerintahkan ke Circuit 

Breaker (CB) untuk memutus suatu rangkaian apabila suatu kondisi sudah 

melebihi batas setting maximum [3].  

 

Salah satu relai yang digunakan untuk penelitian ini dengan menggunakan 

distance relay. Relai Jarak merupakan sebuah alat yang berfungsi sebagai 

pengaman utama pada saluran transmisi. Relai Jarak bekerja dengan mengukur 

besaran impedansi saluran dengan cara mengukur nilai tegangan dan arus 

gangguan dititik pemasangan relai tersebut. Pada Penelitian ini akan membahas 

"Perhitungan Parameter Setting Relai Jarak Menggunakan DigSILENT 

PowerFactory pada Saluran Transmisi Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV 

GI New Tarahan - GI Sebalang - GI Kalianda". 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini yatu : 

1. Mendeteksi letak gangguan pada saluran transmisi GI New Tarahan - GI 

Sebalang - GI Kalianda 

2. Mengetahui koordinasi kinerja relai jarak ketika diberi gangguan  

 tertentu menggunakan software DIgSILENT PowerFactory 

3  Mensetting relai jarak pada saluran transmisi GI New Tarahan - GI 

 Sebalang - GI Kalianda 
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1.3 Rumusan Masalah 

Melakukan setting distance relay dengan menggunakan jenis Mho distance relay. 

Dalam hal ini, kasus yang akan diselidiki menentukan letak gangguan, 

mengetahui koordinasi kinerja relai jarak dengan menggunakan software 

DIgSILENT PowerFactory 15.7.1, dan melakukan setting relai dengan baik. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dari penelitian ini yaitu : 

1. Menggunakan jenis Mho Distance Relay. 

2. Menghitungan gangguan tiga fasa (Three Phase) menggunakan software 

 DIgSILENT  PowerFactory 15.7.1.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Memberikan pemahaman kepada penulis cara melakukan setting relai 

 jarak.  

2. Memberikan pemahaman kepada penulis  menggunakan software 

 DIgSILENT PowerFactory tentang koordinasi relai jarak. 

3. Mendapatkan setting relai jarak yang tepat di GI New Tarahan - GI 

 Sebalang - GI Kalianda 

 

1.6 Hipotesis 

Penggunaan relai jarak dapat mendeteksi lokasi gangguan yang terjadi pada 

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 150 kV GI New Tarahan - GI Sebalang - 

GI Kalianda. Relai jarak akan mendeteksi impedansi yang terganggu pada saluran. 

Apabila impedansi gangguan lebih besar dari setting impedansi relai, maka relai 
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akan merespon untuk bekerja, jika impedansi gangguan lebih kecil dari setting 

impedansi relai, maka relai akan trip. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penulisan dan pemahaman mengenai materi tugas akhir ini, 

maka tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab, yaitu : 

BAB I. PENDAHULUAN  

Bab ini membahas tentang latar belakang, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

perumusan masalah, batasan masalah, hipotesis, dan sistematika penulisan.  

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini membahas tentang kajian umum dalam penelitian yaitu literature yang 

terkait dengan topik menentukan letak gangguan, karakteristik relai jarak, dan 

mensetting relai 

BAB III. METODE PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang waktu dan tempat dilakukannya penelitian, alat dan 

bahan yang digunakan, metode yang diusulkan, dan flow chart yang diusulkan.  

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini berisi tentang penjelasan tentang menentukan letak gangguan, dan 

menganalisa koordinasi setting relay   

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang diambil dari penelitian ini dan saran untuk 

penelitian kedepannya.  

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terkait setting relai jarak pada sistem tenaga listrik yang terpasang di 

Gardu Induk (GI) telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh 

David Dhio Fakhrian dengan judul "Analisis Perhitungan Relai Jarak Pada 

Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV Gardu Induk Kentungan-Sanggrahan" 

membahas tentang relai jarak sebagai pengaman utama pada saluran transmisi. 

Dengan membagi daerah cakupan pengaman sebagai zona 1, zona 2, zona 3. Pada 

penelitian ini tidak dijelaskan klasifikasi jenis relai yang digunakan [4]. Penelitian 

Selanjutnya dilakukan oleh Agnia Qolbiah dengan judul "Analisis Koordinasi 

Relai Jarak Pada Penghantar Sistem Transmisi 150 KV Gardu Induk Cigelereng" 

membahas tentang koordinasi pada penghantar saluran yang mana terjadi 

beberapa masalah seperti tumpang tindih antar zona. Sehingga perlu dilakukannya 

setting ulang pada relai jarak di GI Cigelereng [5]. Penelitian selanjutnya 

dilakukan oleh Qoid Zuhdi Mu'tashim dengan judul "Analisis Penggunaan Rele 

Jarak Pada Sistem Transmisi 150 KV Gardu Induk Jajar ke Gardu Induk 

Banyudono" membahas tentang setting rele jarak untuk saling memback-up 

apabila terjadi gangguan di saluran transmisi dengan menggunakan klasifikasi 

jenis Mho Relay Distance [6]. 
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2.1 Sistem Tenaga Listrik 

Sistem tenaga listrik adalah suatu sistem yang terdiri dari beberapa pembangkit 

sebagai penghasil energi listrik yang dihubungkan dengan jaringan transmisi 

menuju Gardu Induk (GI) sebagai penggabungan energi listrik dari beberapa 

pembangkit sebelum akhirnya di distribusikan pada pusat-pusat beban melalui 

jaringan distribusi untuk sampai ke konsumen. Sistem tenaga listrik terdiri dari 

tiga bagian utama, yaitu pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik dan 

distribusi tenaga listrik. Sistem tenaga listrik modern merupakan sistem yang 

komplek yang terdiri dari pusat pembangkit, saluran transmisi dan jaringan 

distribusi yang berfungsi untuk menyalurkan daya dari pusat pembangkit ke pusat 

pusat beban. Untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian sistem tenaga listrik, 

ketiga bagian yaitu pembangkit, penyaluran (transmisi) dan distribusi tersebut satu 

dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan seperti terlihat pada Gambar 2-1. 

 

 

Gambar 2.1 Sistem Tenaga Listrik 

 

Apabila terdapat bagian sistem transmisi mengalami gangguan maka akan 

berdampak terhadap bagian transmisi yang lainnya, sehingga saluran transmisi, 

Gardu Induk (GI) dan saluran distribusi merupakan satu kesatuan yang harus 

dikelola dengan baik. Pembangkit listrik kebanyakan dibangun dengan lokasi 

yang tidak berdekatan dengan pusat beban karena lahan yang dibutuhkan luas, 
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dampak terhadap lingkungan atau masyarakat, dan ketersediaan energi primernya 

yang terbatas. Kondisi tersebut yang menyebabkan harus terdapat saluran 

transmisi untuk menyalurkan energi listrik ke pusat beban. Sistem tenaga listrik 

dengan skala besar dapat terdiri dari ratusan atau bahkan ribuan bus. Saluran 

transmisi merupakan suatu proses penyaluran energi listrik dari satu tempat ke 

tempat lainnya pada tingkat tegangan yang lebih tinggi dari tegangan di sisi 

sumber listrik (generator) ke gardu induk (beban) atau pada tingkat tegangan yang 

telah dinaikkan atau ditinggikan di atas tegangan generator. Saluran transmisi 

memegang peranan yang penting dalam pengiriman daya yang aman dan optimal 

[7]. 

 

2.2 Sistem Transmisi 

Sistem transmisi merupakan proses penyaluran tenaga listrik dari tempat 

pembangkit tenaga listrik (Power Plant) hingga substation distribution sehingga 

dapat disalurkan sampai pada konsumen melalui suatu bahan konduktor. 

Penyaluran tenaga listrik pada transmisi menggunakan arus bolak-balik (AC) 

ataupun juga dengan arus searah (DC). Penggunaan arus bolak-balik yaitu dengan 

sistem tiga fasa. 

Saluran transmisi dengan menggunakan sistem arus bolak-balik tiga fasa 

merupakan sistem yang banyak digunakan, mengingat kelebihan sebagai berikut :  

 Mudah pembangkitannya  

 Mudah pengubahan tegangannya 

 Dapat menghasilkan medan magnet putar  

 Dengan sistem tiga fasa, daya yang disalurkan lebih besar dan nilai 

sesaatnya konstan [8]. 
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2.3 Gardu Induk 

Gardu induk salah satu komponen pada sistem penyaluran tenaga listrik 

memegang peranan yang sangat penting karena sebagai penghubung pelayanan 

tenaga listrik ke konsumen [9]. 

Fungsi gardu induk yaitu :  

 Menerima dan menyalurkan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan pada 

tegangan tertentu dengan aman dan dapat diandalkan  

 Penyaluran daya ke gardu induk lainnya dan gardu – gardu distribusi 

melalui penyulang tegangan menengah.  

Gardu Induk menurut pemasangan peralatan terbagi atas 2 jenis yaitu :  

 Gardu Induk Konvensional  

 Gas Insulated Substation (GIS) 

Setiap Penyulang dilengkapi dengan :  

 Transformator Daya  

 Current Transformer  

 Potential Transformer  

 Disconnecting Switch  

 Circuit Breaker  

 Lightning Arrester  

 Relai Proteksi  

 KWH- Meter  

 Grounding 
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2.4 Gangguan Hubung Singkat 

Hubung singkat merupakan suatu peristiwa yang terjadi secara abnormal 

(termasuk busur api) pada impedansi yang nilainya relatif lebih rendah dan terjadi 

secara langsung antara dua titik yang mempunyai nilai beda potensial yang 

berbeda. Istilah  gangguan hubung singkat digunakan untuk menjelaskan suatu 

permasalahan yang digunakan untuk mengetahui hubungan singkat. Untuk 

mengatasi gangguan tersebut, perlunya melakukan analisis hubung singkat 

sehingga sistem proteksi yang akan dipasang sesuai dengan sistem tenaga listrik 

yang akan ditentukan. Analisis hubung singkat yaitu analisis yang mempelajari 

besarnya arus gangguan hubung singkat yang mengalir pada setiap cabang di 

sistem (di jaringan distribusi, transmisi, trafo tegangan atau dari pembangkit) 

ketika gangguan hubung singkat yang dapat terjadi di dalam sistem tenaga listrik 

[10].  

 

Adapun tujuan analisis hubung singkat, yaitu: 

1. Untuk menentukan nilai arus maksimum dan minimum hubung singkat. 

2. Untuk menentukan nilai arus gangguan tak simetris bagi gangguan satu dan 

dua fasa ke tanah, gangguan fasa ke fasa, dan rangkaian terbuka 

3. Penyelidikan operasi relai proteksi 

4. Untuk menentukan kapasitas pemutus dari circuit breaker 

5. Untuk menentukan penyaluran arus gangguan dan tingkat tegangan  busbar 

selama terjadinya gangguan. 

 

Hubung singkat dapat terjadi akibat dari faktor dalam dan faktor luar. Faktor 

dalam dari gangguan yaitu rusaknya peralatan listrik. Faktor luar antara lain cuaca 
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buruk, seperti badai, hujan, gempa bumi, angin puting beliung, runtuhnya pohon; 

petir; aktivitas konstruksi, ulah manusia, dan lain-lain. Sebagian besar gangguan 

hubung singkat terjadi karena cuaca buruk, yaitu hujan badai dan pohon tumbang. 

 

Gangguan hubung singkat menimbulkan terjadinya rekonstruksi daya kepada 

konsumen jika gangguan itu sampai menyebabkan terputusnya suatu rangkaian 

(circuit) atau menyebabkan rusaknya satu unit pembangkit, apabila terjadi 

penurunan tegangan yang cukup besar, akan menyebabkan rendahnya kualitas 

tenaga listrik dan kualitas kerja normal pada peralatan konsumen, pengurangan 

stabilitas sistem dan menyebabkan rusaknya generator, dan dapat mengakibatkan 

perusakan peralatan pada daerah yang terjadi gangguan tersebut. 

 

Gangguan terdiri dari gangguan temporer atau permanen. Pada sekarang ini 

gangguan yang sering terjadi yaitu gangguan temporer diamankan dengan circuit 

breaker (CB) atau komponen pengaman lainnya. Gangguan permanen merupakan 

gangguan yang dapat menyebabkan kerusakan permanen pada sistem. Pada sistem 

saluran bawah tanah mayoritas gangguan yang terjadi adalah gangguan permanen. 

Sehingga akan menyebabkan hubung singkat. Gangguan permanen hampir 

semuanya menyebabkan pemutusan gangguan pada setiap konsumen. Untuk 

melindungi jaringan dari gangguan dapat menggunakan fuse, recloser atau CB. 

 

Berdasarkan  pada kesimetrisannya, gangguan terdiri dari gangguan simetris dan  

asimetris. Gangguan simetris adalah gangguan yang terjadi pada setiap fasanya 

sehingga tegangan dan arus pada setiap fasanya mempunyai nilai yang sama, yaitu 

hubung singkat tiga fasa ke tanah dan hubung singkat tiga fasa. Sedangkan 

gangguan asimetris yaitu gangguan yang terjadi pada setiap fasanya tidak 
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seimbang, yaitu gangguan dua hubung singkat, satu fasa ke tanah, dan dua fasa ke 

tanah. Adapun rumus gangguan hubung singkat [11]. 

 

   
 

 
 

 

2.4.1 Gangguan satu fasa ke tanah  

Gangguan ini terjadi ketika salah satu fasa dari sistem tenaga listrik terhubung 

singkat dengan tanah. 

 

Ib = 0 

Ic = 0 

Va = 0 

Gambar 2.2 Gangguan satu fasa ke tanah 

 

Dimana besar arus gangguan adalah sebagai berikut : 

 

    
  

        
 

 

2.4.2 Gangguan antar fasa 

Peristiwa hubung singkat terjadi ketika dua buah fasa dari sistem tenaga listrik 

terhubung singkat. 
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Ia = 0 

Ib = -Ic 

Vb = Vc 

Gambar 2.3 Gangguan antar fasa 

 

Sehingga besar arus gangguan :  

 

    
  

     
 

 

2.4.3 Gangguan dua fasa ke tanah  

Terjadi ketika dua buah fasa dari sistem tenaga listrik terhubung singkat dengan 

tanah. 

 
Ia = 0 

Va = 0 
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Vb = 0 

 

Gambar 2.4 Gangguan dua fasa ke tanah 

 

Adapun besar arus gangguannya adalah : 

 

    
  

   
    

     

 

 

2.4.4 Gangguan tiga fasa 

Gangguan ini jarang terjadi namun tetap harus mendapat perhatian. penyebab 

gangguan ini antara lain surja petir yang menyambar ketiga kawat fasa ataupun 

pohon yang mengenai kawat fasa. Gangguan ini merupakan gangguan yang paling 

besar dari gangguan-gangguan tersebut di atas [12]. 

 

 

Gambar 2.5 Gangguan tiga fasa 

 

        
  

  
 

Dimana :  

Vf : Tegangan di titik gangguan sesaat sebelum terjadinya gangguan (Volt)  

Z1 : Impedansi urutan positif dilihatdari titik gangguan (Ohm) 
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2.5 Sistem Proteksi 

Proteksi terhadap tenaga listrik adalah sistem pengamanan yang dilakukan 

terhadap peralatan-peralatan listrik yang terpasang pada sistem tenaga listrik 

tersebut. Proteksi pada sistem tenaga listrik pada dasarnya terdiri  atas pemutus 

tenaga (PMT) atau circuit breaker (CB) yang bekerja memutus rangkaian jika 

terjadi gangguan. Peralatan utama yang dipergunakan untuk mendeteksi dan 

memerintahkan peralatan proteksi bekerja adalah relai pengaman. Relai adalah 

alat yang mendeteksi suatu perubahan sinyal yang diterima  dari sumber arus dan 

tegangan. Jika magnitude sinyal yang datang dari  luar berada di luar range 

yang telah ditetapkan, relai akan beroperasi  umumnya kontak listrik akan 

membuka atau menutup untuk merespon seberapa jauh operasi, sebagai contoh 

trip pada CB. Pada sebuah gangguan CB berfungsi untuk memutus rangkaian 

yang mengalami gangguan dan tugas relai adalah untuk mendeteksi gangguan. 

Hal yang perlu dipahami bahwa ketika memutus gangguan tergantung pada kedua 

waktu yang dibutuhkan untuk mendeteksi gangguan dan waktu yang dibutuhkan 

Cirkuit Breaker (CB) untuk memutus [13]. 

 

2.6 Kriteria Pemilihan Relai Proteksi 

Ada beberapa pertimbangan yang harus diperhatikan pada saat pemlihan relay 

proteksi dapat menjaga kelangsungan kerja dan kontinyuitas penyaluran tenaga 

listrik, yaitu : 

1. Sensitivity (Sensitifitas) 

Sensitifitas adalah kepekaan rele proteksi terhadap segala macam gangguan 

dengan tepat yakni gangguan yang terjadi di daerah  perlindungannya. Kepekaan 

suatu sistem proteksi ditentukan oleh nilai terkecil dari besaran penggerak saat 
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peralatan proteksi mulai beroperasi. Nilai terkecil besaran penggerak berhubungan 

dengan nilai minimum arus gangguan dalam daerah yang dilindunginya. 

2.  Speed (Kecepatan) 

Sistem proteksi perlu memiliki tingkat kecepatan sebagaimana ditentukan 

sehingga meningkatkan mutu pelayanan, keamanan manusia, peralatan dan 

stabilitas operasi. Mengingat suatu sistem tenaga mempunyai batas-batas stabilitas 

serta kadang-kadang gangguan sistem bersifat sementara, maka relay yang 

semestinya bereaksi dengan cepat kerjanya perlu  diperlambat (time delay), 

seperti yang ditunjukkan persamaan : 

3. Selectivity (Selektifitas) 

Selektif berarti suatu sistem proteksi harus dapat memilih bagian sistem yang 

harus diisolir apabila rele proteksi mendeteksi gangguan. Bagian yang dipisahkan 

dari sistem yang sehat sebisanya adalah bagian yang terganggu saja. Diskriminatif 

berarti suatu sistem proteksi harus mampu membedakan antara kondisi normal 

dan kondisi abnormal. Ataupun membedakan apakah kondisi abnormal tersebut 

terjadi di dalam atau di luar daerah proteksinya. Dengan demikian, segala 

tindakannya akan tepat dan akibatnya gangguan dapat dieliminir menjadi sekecil 

mungkin. 

4. Reliability (Keandalan) 

Relay hanya dapat bekerja pada saat terjadi gangguan (tidak boleh gagal) atau 

tidak salah bekerja sehingga dapat mengindari terjadinya pemadaman total dan 

kerusakan pada peralatan listrik [14]. 
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2.7 Relai Jarak 

Relai Jarak merupakan sebuah alat yang berfungsi untuk pengaman utama pada 

suatu sistem transmisi, dimana relai jarak bekerja dengan cara mengukur besaran 

impedansi dengan cara mengukur nilai tegangan dan arus gangguan di titik relai 

tersebut. 

 

2.7.1 Karakteristik distance relay berdasarkan sistem kerjanya, yaitu : 

1. Relai jarak jenis impedansi 

yaitu relai jarak yang berbentuk lingkaran dengan titik pusatnya yang 

berada ditengah-tengah. Sehingga relai ini tidak memilik arah (directional) 

 

 

Gambar 2.6 Relai jarak jenis impedansi 

 

2. Relai jarak jenis Mho 

Karakteristik relai Mho merupakan suatu lingkaran yang melalui titik 

pusat. Relai jarak jenis Mho tidak perlu ditambahkan lagi relai arah karena 

relai telah berarah. 
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Gambar 2.7 Relai jarak jenis MHO 

3. Relai jarak jenis reaktansi  

Karakteristik reaktansi adalah Mempunyai sifat non directional. Untuk 

aplikasi di SUTT ( saluran udara tegangan tinggi ) perlu di tambah relai 

directional. Relai ini hanya mengukur komponen reaktif dari impedansi 

jaringan. 

 

 

Gambar 2.8 Relai jarak jenis reaktansi 

 

4. Relai jarak jenis quadrilateral 

Karakteristik quadrilateral adalah kombinasi dari 3 macam komponen 

yaitu Reaktansi, berarah, resistif. Dengan setting jangkauan resitif cukup 

besar maka karakteristik relai quadrilateral dapat mengantisipasi 

gangguan tanah dengan tahanan tinggi. Biasanya relai jenis quadrilateral 

digunakan untuk gangguan yang terjadi dengan nilai yang besar [15]. 
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Gambar 2.9 Relai Jarak Jenis Quadrilateral 

 

2.7.2 Penentuan Zona Pengamanan Pada Relai Jarak 

 

Gambar 2.10 Setting Zona Untuk Relai Jarak 

 

2.7.2.1 Data Rasio CT dan VT 

Dalam menentukan setting, pertama-tama ditetapkan dahulu nilai impedansi di 

sistem tenaga (primer). Impedansi sekunder dihitung dengan perkalian rasio CT 

dan VT pada persamaan :  

Dimana : 

    
        

          
 

    
        

          
 

   
  

  
 

 

n = Rasio CT dan VT 
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CT = Rasio transformator arus (Ampere) 

VT = Rasio transformator tegangan (Volt) 

 

2.7.2.2 Penentuan Zona 1 

Daerah proteksi zona 1 berfungsi sebagai proteksi utama untuk saluran yang 

dilindunginya dan tergolong sebagai instantaneous relay karena reaksinya yang 

cepat. Daerah proteksi distance relay ini sejauh 80%-90% dari panjang saluran 

gardu induk. Penyetelan perlambatan waktu untuk daerah proteksi ini (t1) 

umumnya tanpa perlambatan waktu adalah nol. Untuk menghitung zona 1, dapat 

dituliskan sebagai berikut :   

 

                 

 

Dimana : 

Zona 1 = Jangkauan proteksi zona 1 (Ohm) 

ZL1 = Impedansi saluran yang diamankan (Ohm) 

 

2.7.2.3 Penentuan Zona 2 

Daerah proteksi 2 berfungsi untuk melindungi 15%- 20% bagian dari jaringan 

yang tidak diproteksi oleh daerah proteksi I ditambah 50% dari saluran berikutnya 

dengan perlambatan waktu (t2). Zona 2 berfungsi sebagai pengaman cadangan 

seksi berikutnya, zona 2 memiliki waktu tunda (waktu kerja) = 0,4 – 0,8 

detik.untuk menghitung zona 2, dapat dituliskan sebagai berikut: 
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Dimana : 

Zona 2(min) = Jangkauan proteksi zona 2 minimum (Ohm) 

Zona 2(max) = Jangkauan proteksi zona 2 maximum (Ohm) 

ZL1  = Impedansi saluran yang diamankan (Ohm) 

ZL2  = Impedansi saluran berikutnya yang terpendek (Ohm) 

 

2.7.2.4 Penentuan Zona 3 

Daerah proteksi 3 mencakup 50% dari saluran yang tidak terjangkau oleh daerah 

proteksi 2, dengan waktu operasi yang lebih lambat (t3), Zona 3 merupakan 

pengaman cadangan jauh untuk saluran transmisi berikutnya yang terpanjang. 

Waktu kerja dari zona 3 adalah 1,2-1,6 detik [16]. 

                          

                              

Dimana : 

Zona 3(min) = Jangkauan proteksi zona 3 minimum (Ohm) 

Zona 3(max) = Jangkauan proteksi zona 3 maximum (Ohm)  

ZL1  = Impedansi saluran yang diamankan (Ohm) 

ZL2  = Impedansi saluran berikutnya yang terpendek (Ohm) 

 

2.7.2.5 Menghitung Letak Lokasi Gangguan 

 

                 
     

 
     

  
 

 

Dimana : 

Zf = Impedansi Gangguan (Ohm) 
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V = Tegangan (Volt) 

I = Arus (Ampere) 

  = Panjang Saluran (km) 

Z1 = Impedansi Positif (Ohm/km) 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dan pembuatan tugas akhir ini dilakukan selama 6 bulan dari bulan 

Maret 2021 sampai dengan bulan September 2021, bertempat di Laboratorium 

Sistem Tenaga Elektrik, Jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas 

Lampung  

Adapun timeline dalam penelitian dan pembuatan tugas akhir dapat dilihat pada 

table berikut ini : 

 

3.2 Alat dan Bahan  

Adapun alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian dan pembuatan tugas 

akhir ini yaitu sebagai berikut ini : 

1. Laptop Asus Aspire E5-421-27R2 AMD E2. 

2. DIgSILENT PowerFactory 15.1.7.0 

3. Data Pembangkit, Busbar, beban, VT, CT, Kabel dan Impedansi Saluran 

Transmisi pada GI New Tarahan - GI Sebalang - GI Kalianda 

 

3.3 Diagram Alir Penelitian 

Adapun analisis yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan melakukan 

analisis hubung singkat tiga fasa dan mensetting relai pada saluran transmisi GI 
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New Tarahan - GI Sebalang - GI Kalianda. Relai yang digunakan adalah jenis 

MHO Distance Relay . Dimana diagram alir program yang akan dibuat yaitu : 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Setting Relai Jarak 

 

Berdasarkan gambar 3.1 proses pemrograman diawali dengan membuat single one 

line diagram. Kemudian menginput parameter yang sudah ada disetiap komponen 

seperti data generator pada pembangkit, penyulang, trafo daya, CT, VT, panjang 

saluran, dan impedansi saluran. Setelah semua parameter sudah diinput, 

memberikan gangguan hubung singkat tiga fasa pada saluran untuk menguji 

ketahanan relai jarak. Untuk menghasilkan setting relai yang tepat perlu adanya 
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analisis setting relai yang sesuai dengan standar. Apabila relai tidak bekerja secara 

maksimal perlu dilakukan peninjauan ulang pada relai tersebut. Adapun hal yang 

perlu dilakukan pada saat melakukan setting relai sebagai berikut : 

 

3.3.1 Membuat Single One Line Diagram 

Membuat rangkaian single one line diagram menggunakan software DIgSILENT 

PowerFactory dengan 2 buah sumber yaitu GI New Tarahan dan GI Sebalang. GI 

New Tarahan Mempunyai 2 buah generator pada pembangkit sebesar 2 x 137,5 

MW dengan panjang saluran 11,09 km dan beban sebesar 19,2 MW. GI Sebalang 

mempunyai 2 buah generator pada pembangkit sebesar 2 x 137,5 MW dengan 

panjang saluran 43,29 km dan beban sebesar 20,6 MW 

 

3.3.2 Menginput Parameter pada setiap Komponen 

Parameter yang dibutuhkan disetiap komponen yaitu 

1. Generator 

 Daya (MVA)  

 Tegangan (Volt) 

 Faktor Daya (p.u) 

2. Trafo Daya 

 Daya (MVA) 

 Frekuensi (Hz) 

 Tegangan (Volt) 

 Impedansi (Ohm) 

3. Penyulang 

 Tegangan (Volt) 
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4. Saluran 

 Frekuensi (Hz) 

 Panjang Saluran (Meter) 

5. Beban 

 Daya Aktif (Watt) 

 Daya Reaktif (VAR) 

 Daya Semu (VA) 

 Faktor Daya (p.u) 

 

3.3.3 Melakukan Simulasi Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa pada 

 Saluran 

Dengan melakukan simulasi gangguan hubung singkat pada saluran dapat 

mengetahui berapa besar gangguan yang akan terjadi pada saluran. Pada 

pengujian ini akan melakukan simulasi gangguan hubung singkat tiga fasa. 

 

3.3.4 Melakukan Setting Relai  

Mensetting relai berdasarkan data yang ada untuk mendapatkan titik lokasi 

gangguan dan besar gangguan yang terjadi pada saluran. 

Menghitung impedansi saluran : 

                              

Menghitung proteksi relai Zona 1, t = 0s 

                 

Menghitung proteksi relai Zona 2, t = 0,4-0,8s 
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Menghitung proteksi relai Zona 3, t = 1,2-1,6s 

                          

                              

 

Gambar 3.2 Perhitungan proteksi zona relai jarak 

 

3.3.5 Diagram Plot R-X 

Mengetahui lokasi gangguan yang terjadi di saluran dan dapat menganalisis 

apakah relai dapat bekerja dengan baik. 

 

 

Gambar 3.3 Diagram R-X 
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Proses penelitian tugas akhir ini diawali dengan melakukan studi literatur terhadap 

penelitian- penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik dalam penelitian ini. 

Kemudian membuat program penelitian sesuai dengan metode yang digunakan, 

lalu program yang telah dibuat diuji terlebih dahulu, apabila lolos dalam tahap 

pengujian maka program tersebut dapat digunakan dalam penelitian. Lalu 

program yang sesuai tersebut digunkan untuk menganalisa setting relai sudah 

berkerja dengan baik. Dimana diagram alir dalam penelitian tugas akhir dapat 

dilihat pada alur berikut ini: 

 

Gambar 3.4 Diagram Alir Penelitian 
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BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

5.1 Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Berdasarkan hasil simulasi yang didapatkan bahwa kinerja keempat relai 

sudah sangat baik. Saluran dari GI New Tarahan - Kalianda dengan lokasi 

gangguan sebesar 40% (Sebalang - Kalianda) panjang saluran, letak gangguan 

berada di kejauhan 17,316 km relai yang bekerja adalah R3 sebagai pengaman 

utama dan R1 sebagai pengaman cadangan. 

2. Berdasarkan hasil simulasi waktu trip yang diperlukan berbeda-beda di 

setiap zona dan memiliki waktu delay sebesar 0,04 s yaitu t1 = 0,04 s; t2= 0,44 s; 

dan t3 =1,44 s. 

3. Koordinasi antara R1 dengan R3 dan R4 dengan R2 sudah cukup baik, 

karena tidak terjadi tumpang tindih zona antar relai sehingga relai dapat bekerja 

dengan maksimal 
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5.2 Saran 

 

Untuk pengembangan penelitian selanjutnya, penulis mengajukan saran sebagai 

berikut : 

1. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya untuk melakukan lebih banyak 

saluran, agar koordinasi antar relai dapat terlihat lebih banyak.j 

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu melakukan lebih banyak lagi 

jenis gangguan untuk membandingkan kinerja relai. 
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