
I N S T A L A S I  T E G A N G AN  M E N E N G A H

Bab I. PENDAHULUAN

Sistem Tenaga Listrik
Sekalipun tidak terdapat suatu sistem tenaga listrik yang “tipikal”, namun pada umumnya dapat 

dikembalikan batasan pada suatu sistem yang lengkap mengandung empat  unsur.  Pertama,  adanya 

suatu unsur pembangkit tenaga listrik. Tegangan yang dihasilkan  oleh pusat tenaga listrik itu biasanya 

merupakan tegangan menengah ( TM).  Kedua, suatu sistem transmisi, lengkap dengan gardu induk. 

Karena  jaraknya  yang  biasanya  jauh,  maka  diperlukan  penggunaan  tegangan  tinggi  (  TT  ),  atau 

tegangan ekstra tinggi ( TET ).  Ketiga,  adanya saluran distribusi, yang biasanya terdiri atas saluran 

distribusi primer dengan tegangan menengah ( TM ) dan saluran distribusi sekunder dengan tegangan 

rendah ( TR ). Keempat,  adanya unsur pemakaian atau utilisasi, yang terdiri atas instalasi pemakaian 

tenaga listrik. Instalasi rumah tangga biasanya memakai tegangan rendah, sedangkan pemakai besar 

seperti  industri  mempergunakan  tegangan  menengah  ataupun  tegangan  tinggi.  Gambar  1.1. 

memperlihatkan skema suatu sistem tenaga listrik. Perlu dikemukakan bahwa suatu sistem dapat terdiri 

atas beberapa subsistem yang saling berhubungan, atau yang biasa disebut sebagai sistem interkoneksi. 

Kiranya jelas bahwa arah mengalirnya energi listrik berawal dari Pusat Tenaga Listrik melalui 

saluran-saluran transmisi  dan distribusi  dan sampai  pada  instalasi  pemakai  yang merupakan unsur 

utilisasi. Karenanya penjelasan jawaban 1.1 akan dimulai pada unsur pembangkit.

Energi listrik dibangkitkan pada pembangkit tenaga listrik (PTL ) yang dapat merupakan suatu 

pusat listrik tenaga uap (PLTU ), pusat listrik tenaga air ( PLTA ), pusat listrik tenaga gas ( PLTG ), 

pusat  listrik  tenaga  diesel  (PLTD ),  ataupun pusat  listrik  tenaga  nuklir  (  PLTN).  Jenis  PTL yang 

dipakai,  pada umumnya  tergantung  dari  jenis  bahan bakar  atau  energi  primer  yang  tersedia.  Pada 

sistem besar sering ditemukan beberapa jenis PTL. Perlu pula dikemukakan bahwa PLTD biasanya 

dipakai  pada  sistem yang  lebih  kecil.  PTL biasanya  membangkitkan  energi  listrik  pada  tegangan 

menengah (TM ), yaitu pada umumnya antara 6 dan 20 kV

         Pada sistem tenaga listrik yang besar, atau bilamana PTL terletak jauh dari  pemakai,  maka 

energi ;listrik itu perlu diangkut melalui saluran transmisi, dan tegangannya harus dinaikkan dari TM 
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menjadi tegangan tinggi ( TT ). Pada jarak yang sangat jauh malah diperlukan tegangan ekstra tinggi 

(TET  ).  Menaikkan  tegangan  itu  dilakukan  di  gardu  induk  (  GI  ).  Dengan  mempergunakan 

transformator penaik ( step up transformer ). Tegangan tinggi di Indonesia adalah 70 kV, 150 kV dan 

275 kV. Sedangkan tegangan ekstra tinggi 500 kV.
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Mendekati pusat pemakaian tenaga listrik, yang dapat merupakan suatu industri atau suatu kota, 

tegangan tinggi diturunkan menjadi tegangan menengah ( TM ). Hal ini juga dilakukan pada suatu GI 

dengan  mempergunakan  transformator  penurun  (  step-down transformer  ).  Di  Indonesia  tegangan 

menengah adalah 20 kV. Saluran 20 kV ini  menelusuri  jalan jalan diseluruh kota,  dan merupakan 

sistem distribusi primer. Bilamana transmisi tenaga listrik dilakukan dengan mempergunakan saluran-

saluran udara dengan menara menara transmisi, sistem distribusi primer dikota biasanya terdiri atas 

kabel-kabel tanah yang tertanam ditepi jalan, sehingga tidak terlihat.

Di tepi-tepi jalan , biasanya berdekatan dengan persimpangan, terdapat gardu-gardu distribusi 

(GD ),  yang mengubah tegangan menengah menjadi  tegangan rendah (TR ) melalui  transformator 

distribusi  (distribution transformer ).  Melalui  tiang-tiang  listrik  yang terlihat  ditepi  jalanan,  energi 

listrik tegangan rendah disalurkan kepada para pemakai. Di Indonesia, tegangan rendah adalah 220 / 

380 volt, dan merupakan sistem distribusi sekunder. Pada tiang tiang TR terpasang pula lampu-lampu 

penerangan jalan umum.

Energi  diterima  pemakai  dari  tiang  TR  melalui  konduktor  atau  kawat  yang  dinamakan 

sambungan rumah ( SR ) dan berakhir pada alat pengukur listrik yang sekaligus merupakan titik akhir 

pemilikan PLN. Setelah titik ini, berawal unsur utilisasi pada instalasi pemakai tenaga listrik. 
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BAB II. STANDAR PLN

TEGANGAN-TEGANGAN STANDAR PERUSAHAAN UMUM LISTRIK NEGARA (SPLN 

1:1978 )

Tegangan Nominal Perusahaan Umum Listrik Negara

1. Ruang Lingkup

Standar ini berlaku bagi sistem transmisi, distribusi, pemakaian dan peralatan arus bolak balik 

yang  digunakan  dalam sistem tersebut  dengan  frekwensi  standar  50  Hz  yang  bertegangan 

nominal diatas 100 V.

2. Definisi

2.1.Tegangan Nominal Suatu Sistem

Tegangan  nominal  suatu  sistem ialah  besarnya  tegangan  yang  diterapkan  pada  sistem itu, 

sehingga karakteristik kerja tertentu yang disyaratkan dari sistem itu ditunjukkan.

2.2,Tegangan Tertinggi dan Terendah dari suatu system

2.2.1.Tegangan tertinggi suatu sistem

Tegangan  tertinggi  suatu  sistem  ialah  nilai  tegangan  tertinggi  yang  terjadi  dalam 

keadaan kerja normal pada setiap saat dan disetiap titik pada sistem itu.

Keadaan  ini  tidak  termasuk  gejala-gejala  peralihan  tegangan,  misalnya  yang  terjadi 

karena pemutusan sistem, dan variasi tegangan temporer.

2.2.2. Tegangan terendah suatu sistem

Tegangan  terendah  suatu  sistem ialah  tegangan  terendah  yang  terjadi  pada  keadaan 

kerja  normal  pada  setiap  saat  dan  disetiap  titik  pada  sistem itu.  Keadaan  ini  tidak 

termasuk  gejala-gejala  peralihan  tegangan  misalnya  yang  terjadi  karena  pemutusan 

sistem, dan variasi tegangan temporer.

2.3 Tegangan tertinggi untuk peralatan

Tegangan tertinggi untuk peralatan ialah nilai maksimum “ tegangan tertinggi” suatu sistem 

tersenbut pada 2.2.1 untuk mana peralatan tersebut dapat dipergunakan.
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Tegangan tertinggi peralatan tersebut ditentukan dengan memperhatikan :

a) isolasi

b) karakteristik  lain  yang  ada  hubungannya  dengan  tegangan  tertinggi  ini  sesuai  dengan 

rekomendasi peralatan yang bersangkutan,

Catatan:(1)  Tegangan  tertinggi  untuk  peralatan  hanya  dinyatakan  untuk  tegangan  sistem 

nominal lebih tinggi dari 1000 V.

Sebagaimana diketahui, khususnya untuk tegangan sistem nominal        tertentu , 

kerja normal peralatan tidak dapat dijamin pada tegangan tertinggi untuk peralatan 

ini, mengingat adanya karakteristik peka tegangan, misalnya:  rugi-rugi kapasitor, 

arus kemagnitan transformator dan sebagainya.

Dalam  hal  seperti  ini,  rekomendasi  untuk  peralatan  yang  bersangkutan  harus 

menyebutkan batas tegangan dimana kerja normal peralatan ini dapat dijamin.

 (2) Dapat dimengerti bahwa peralatan yang digunakan dalam sistem yang mempunyai 

tegangan  nominal  tidak  melebihi  1000  V,  harus  dispesifikasi  hanya  dengan 

referensi terhadap tegangan sistem nominal, untuk operasi atau kerja maupun untuk 

isolasi..

3..Tabel – tabel tegangan Standar

3.1.Tabel I

Tabel I dibawah ini  memberikan satu seri tegangan rendah standar dari  sistem sistem arus 

bolak balik fasa tunggal berteganganj nominal antara 100 V sampai dengan 1000 V.

Tegangan Nominal

V

127 @

                  220  @@

@ Akan dihilangkan secara bertahap

@@ Penggunaan dengan sistem fasa tunggal dengan 3 kawat dimungkinkan..
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3.2.Tabel II

Tabel II dibawah ini memberikan satu seri tegangan rendah standar dari sistem-sistem arus 

bolak balik fasa-tiga bertegangan nominal antara 100 V sampai dengan 1000 V * .

Tegangan Nominal

V

127/220  @

220/380     

                500  @@

*  Di mana tercantum dua harga, menyatakan untuk sistem dengan empat kawat;  harga yang 

lebih rendah adalah tegangan antara kawat-kawat fasa dan netral,  harga yang lebih tinggi 

adalah  tegangan-tegangan  antar  kawat  fasa.  Di  mana  tercantum  hanya  satu  harga, 

menyatakan  untuk  sistem dengan tiga  kawat,  tanpa  kawat  netral;  khusus  tegangan antar 

kawat fasa.

@ Akan dihilangkan secara bertahap

@@ Harga tegangan ini tidak berlaku untuk sistem distribusi umum.

3.3.Tabel III

Tabel III dibawah ini memberikan satu seri tegangan menengah standar dari sistem-sistem arus 

bolak balik fasa tiga bertegangan nominal antara 1 kV sampai dengan 20 kV *  beserta satu seri 

tegangan tertinggi untuk peralatan yang bersangkutan.

Tegangan Nominal )1

System

Kv

Tegangan Tertinggi

Untuk peralatan

kV
3  @ 3,6

6 7,2
10  @@ 12
20/11,5 24/13,86

*  Di mana tercantum dua harga menyatakan sistem fasa-tiga empat kawat

@Harga tegangan ini tidak berlaku untuk sistem distribusi umum

@@ Tidak dikembangkan lagi

2.4. Tabel IV
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Tabel IV dibawah ini memberikan satu seri tegangan tinggi standar sistem arus bolak-

balik fasa-tiga bertegangan nominal  30kV * ke atas, dan satu seri tegangan tertinggi 

untuk peralatan yang bersangkutan 

Tegangan Nominal )1

Sistem

kV

Tegangan Tertinggi

Untuk peralatan

kV
30 @ 36

66 @@ 72,5
150 170
*** ***

* Harga-harga ini adalah tegangan antar fasa

@ Tidak dikembangkan lagi

@@ Biasa disebut transmisi 70 kV

*** Standar untuk tegangan lebih tinggi sedang dipertimbangkan.

SPLN 26:1980

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM DISTRIBUSI 2O kV, 
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FASA-TIGA, 3-KAWAT

DENGAN TAHANAN RENDAH DAN 

TAHANAN TINGGI

PASAL SATU

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Ruang Lingkup

Pedoman ini dimaksudkan untuk menjelaskan dasar yang perlu dipertimbangkan dalam memilih 

besarnya  nilai tahanan bagi  pentanahan netral  sistem distribusi  20 kV,  fasa-tiga,  3-kawat  serta 

dalam menerapkan sistem distribusi tersebut.

Pedoman ini disusun berdasarkan SPLN 2:1978 yang menetapkan bahwa pentanahan netral sistem 

ini adalah pentanahan dengan tahanan.

2. Tujuan

Tujuannya ialah  untuk memberikan  pegangan yang lebih terarah bagi pemilihan besarnya  nilai 

tahanan  pentanahan  netral  sistem  distribusi  20  kV,  fasa-tiga,  3-kawat  serta  penerapannya  di 

Indonesia.

PASAL DUA

DEFINISI

3. Pentanahan netral sistem ialah hubungan netral ke tanah, baik langsung maupun melalui tahanan, 

reaktansi atau kumparan Peterson.

4. Pentanahan netral sistem dengan tahanan ialah pentanahan netral sistem melalui impedansi yang 

unsur utamanya adalah tahanan.

5. Pentanahan netral  sistem dengan tahanan rendah ialah pentanahan sistem dimana besarnya arus 

gangguan satu fasa ke tanah antara 10 sampai 25 prosen dari arus hubung singkat tiga-fasa, atau:

φ/3)25,0:1,0( −− = FLGF II

6. Pentanahan netral sistem dengan tahanan tinggi ialah pentanahan netral sistem dimana besarnya 

arus gangguan ketanah tidak melebihi 25 A.
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7. Sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat dengan tahanan rendah ialah sistem distribusi dimana 

nilai tahanan pentanahan ditetapkan antara 12 – 40 ohm.

8. Sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat dengan tahanan tinggi ialah sistem distribusi dimana 

nilai tahanan pentanahan ditetapkan 500 ohm

PASAL TIGA

PERTIMBANGAN KEADAAN DI INDONESIA

9. PLN telah menetapkan di dalam SPLN 2:1978 bahwa sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat 

dengan pentanahan melalui tahanan sebagai suatu sistem distribusi yang berlaku umum diseluruh 

wilayah kerja PLN.

Ketentuan-ketentuan yang ada pada ketetapan tersebut belum mengatur  pemilihan nilai  tahanan 

bagi pentanahan netral sistem didtribusi tersebut serta penerapannya di Indonesia.

10. Dalam  sistem  distribusi  20  kV,  fasa-tiga,  3-kawat  yang  beroperasi  di  Indonesia  terdapat  dua 

macam tahanan pentanahan netral yaitu tahanan rendah dan tahanan tinggi.

Sistem distribusi 20 kV dengan tahanan rendah terdapat terutama di Jawa Barat dan Jakarta Raya 

sedang sistem distribusi 20 kV dengan tahanan tinggi terdapat di Jawa Timur.

11. Sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat dengan tahanan rendah beroperasi di daerah perkotaan 

maupun luar kota yang pada dasarnya menghendaki jaringan kabel tanah ( saluran dalam tanah ).

12. Sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat dengan tahanan tinggi beroperasi didaerah perkotaan 

maupun luar kota yang pada dasarnya menghendaki jaringan saluran udara.

13. Beroperasinya  berbagai  macam  pentanahan  netral  sistem  menimbulkan  masalah  logistik  yang 

cukup gawat bagi PLN dan dapat mengganggu kelancaran jalannya pengusahaan.

PASAL EMPAT

PERTIMBANGAN DASAR PENERAPAN

14. Dalam SPLN 2:1978 telah diuraikan pertimbangan dasar maupun pertimbangan penerapannya di 

Indonesia bagi pentanahan netral sistem termasuk pentanahan netral sistem dengan tahanan pada 

sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat. Dalam menetapkan pilihannya bahwa pentanahan netral 
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sistem ini adalah pentanahan dengan tahanan, ditetapkan pula  pengamanan sistem tersebut, yang 

dalam hal ini berlaku bagi pentanahan netral sistem dengan tahanan rendah.

15. Dengan ditetapkannya  pentanahan netral sistem dengan tahanan tinggi, perlu diingatkan kembali, 

bahwa pada dasarnya pemilihan pentanahan netral sistem di Indonesia, khususnya untuk sistem 

distribusi,  mengutamakan faktor  keselamatan  manusia.   Tergantung kepada  keadaan daerahnya 

maka faktor keselamatan manusia ini merupakan faktor yang paling penting dalam menentukan 

pilihan apakah sistem distribusi ini akan dibangun dengan saluran udara atau saluran dalam tanah 

( kabel tanah).

16. Sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat dengan tahanan tinggi adalah suatu jaringan dengan 

saluran udara yang dirancang untuk dibangun didaerah perkotaan dan luar kota yang:

a) Padat penduduknya

b) Tidak ada kesulitan teknik yang berarti dalam pembangunannya, dan / atau

c) Tidak begitu mengganggu keindahan kota / luar kota.

17. Sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat dengan tahanan rendah adalah suatu jaringan dengan 

saluran dalam tanah ( kabel tanah ) yang dirancang untuk dibangun didaerah perkotaan dan luar 

kota yang:

a) Padat penduduknya

b) Saluran udara akan mengalami kesulitan teknik  dalam pembangunannya dan/atau

c) Saluran udara akan mengganggu keindahan kota / luar kota.

Di daerah perkotaan  dan luar kota yang tidak padat penduduknya dapat dibangun jaringan 

dengan saluran udara.

18. Sistem distribusi  dengan tahanan rendah ini tidak dapat diparalel  ( interkoneksi)  dengan sistem 

distribusi dengan tahanan tinggi. Walaupun demikian sistem distribusi dengan tahanan tinggi ini 

dapat  diubah menjadi  sistem dengan tahanan rendah dengan penyesuaian tahanan (  pentanahan 

netral ) dan rele pengaman.

19. Faktor  keselamatan  manusia  yang  dinyatakan  dengan  pembatasan  tegangan  sentuh,  berikut 

pengamanannya diuraikan dalam lampiran.

PASAL LIMA
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PENETAPAN NILAI TAHANAN DAN

ARUS GANGGUAN SERTA PENERAPANNYA

20. Sistem 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat dengan tahanan rendah. Dengan berpedoman kepada Pasal Tiga 

dan Empat diatas, maka nilai tahanan, arus gangguan, pengamanan serta penerapannya ditetapkan 

sebagai berikut:

20.1. Nilai tahanannya 10-40 ohm dan arus gangguan satu fasa ketanah maksimum 1000 A, 

dipakai dengan jaringan kabel tanah atau saluran dalam tanah.

20.2. Nilai  tahanannya  40  ohm dan  arus  gangguan  satu  fasa  ketanah  maksimum 300  A, 

dipakai dengan jaringan saluran udara dan campuran saluran udara dengan kabel tanah.

20.3. Pengamanan system distribusi ini diselenggarakan dengan pengaman ( rele ) arus lebih 

sebagaimana diatur dalam SPLN 2:1978.

20.4. Sistem  distribusi  ini  diterapkan  di  daerah  perkotaan  atau  luar  kota  yang  padat 

penduduknya dengan jaringan kabel tanah dan didearah perkotaan atau luar kota yang kurang 

padat penduduknya dengan jaringan saluran udara.

21. Sistem distribusi, fasa-tiga, 3-kawat dengan tahanan tinggi

Dengan berpedoman kepada Pasal Tiga dan Empat diatas, maka nilai tahanan, arus gangguan, 

pengamanan serta penerapannya ditetapkan sebagai berikut:

21.1. Nilai tahannnya 500 ohm dan arus gangguan satu fasa ketanah maksimum 25 A, dipakai 

dengan jaringan saluran udara.

21.2. Pengamanan sistem distribusi ini diselenggarakan dengan rele arah ( directional relay ).

21.3. Sistem distribusi ini diterapkan didaerah perkotaan atau luar kota yang pada dasarnya 

menghendaki jaringan saluran udara.

Catatan:Sistem distribusi dengan tahanan tinggi ini dapat juga diterapkan di daerah yang menghendaki 

adanya jaringan kabel tanah dengan memperhatikan karaktreristik rele yang dipakai.

LAMPIRAN
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Faktor  keselamatan  manusia  yang  dinyatakan  dengan  pembatasan  tegangan  sentuh,  berikut 

pengamanannya, diuraikan sebagai berikut:

Menghitung kenaikan tegangan sentuh pada hantaran netral JTR (V n ) sebagai akibat gangguan 

satu fasa SUTM ke hantaran netral JTR.

JTR : Sistem dengan Pentanahan Netral Pengaman (PNP)

SUTM :1. Sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat dengan pentanahan netral melalui tahanan 40 

ohm, sehingga arus gangguan satu fasa ketanah dibatasi sampai 300 A.

             : 2. Sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3-kawat dengan pentanahan netral melalui tahanan 500 

ohm, sehingga arus gangguan satu fasa ketanah dibatasi sampai 25  A.

1. Pada sistem dengan tahanan rendah: 

,tfn RIV ×=  di mana  fI  = 100 A

Bila dikehendaki V =n  60 V, berarti R =f  0,2 ohm, sehingga

        602,0300 =×=nV V

Mungkin sulit  untuk memperoleh tahanan pentanahan menyeluruh  (R t ) sebesar 0,2 

ohm  dan  oleh  karena  itu  harus  diimbangi  dengan  pemakaian  pengaman  yang 

mempunyai  kepekaan  dan  keandalan  yang  tinggi,  yaitu  dapat  bekerja  dengan  baik 

dalam waktu sesuai dengan karakteristiknya.
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Oleh karena itu, bilamana dipakai dengan jaringan saluran udara, diterapkan di daerah 

yang kurang padat penduduknya.

2. Pada sistem dengan tahanan tinggi:

=nV tf RI ×  , dimana  =fI 25 A

Dengan  R t  = 2,0 ohm, diperoleh:

=nV 25 x 2,0  = 50 V

Tegangan sentuh 50 V ini adalah ketentuan IEC dan telah diterima PLN ( Pengumuman 

No.  035/PST/78  ),  sedang  tahanan  pentanahan  menyeluruh  sebesar  2  ohm  masih 

mungkin diperoleh atau diusahakan. Walau demikian tetap harus diusahakan agar rele 

pengaman mempunyai kepekaan dan keandalan yang memadai.

SPLN 12:1978

PEDOMAN PENERAPAN SISTEM DISTRIBUSI
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20 KV, FASA-TIGA, 4-KAWAT

PASAL SATU

RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

1. Ruang Lingkup

Pedoman  ini  dimaksudkan  untuk  menjelaskan  dasar  yang  perlu  dipertimbangkan  dalam 

menerapkan sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 4-kawat dengan tegangan nominal 20 kV.

2. Tujuan

Tujuannya ialah untuk memberikan pegangan yang lebih terarah bagi penerapan sistem distribusi 

20 kV, fasa-tiga, 4-kawat ini di Indonesia.

PASAL DUA

D E F I N I S I

3. Sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 4-kawat ialah sistem distribusi, fasa – tiga bertegangan nominal 

20 kV yang terdiri dari tiga hantaran fasa dan satu hantaran netral sedang titik netral system ini 

ditanahkan dengan cara pentanahan langsung pada tiang – tiang sepanjang jaringan.

Catatan:

1. Sistem ini  disebut juga Sistem Netral  bersama (  jarring TM dan TR ) yang ditanahkan 

sepanjang jaringan ( multigrounded common neutral distribution line ) dan dipakai sebagai 

standar oleh Administrasi Perlistrikan Desa ( Rural Electrification Administration – REA ) 

dari Departemen Pertanian Amerika.

2. Pentanahan langsung diselenggarakan sekurang-kurangnya pada empat tiang setiap mil atau 

lima tiang setiap 2 km.

3. Ciri-ciri dari pada sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 4-kawat ini diuraikan dalam Lampiran.

PASAL TIGA

PERTIMBANGAN KEADAAN DI INDONESIA
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4. PLN telah menetapkan sistem distribusi 20 kV, fasa – tiga, 3-kawat dengan pentanahan melalui 

tahanan sebagai suatu system distribusi yang berlaku umum diseluruh wilayah kerja PLN.

Ketentuan  –  ketentuan  yang  ada  pada  ketetapan  tersebut  belum  mengatur  kemungkinan  bagi 

diterapkannya sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 4-kawat dengan pentanahan langsung.

5. Keadaan geografis di Indonesia yang cukup luas serta sebagian besar dari padanya bekepadatan 

beban rendah.. Di beberapa daerah, terutama daerah luar kota, dijumpai keadaan dimana kepadatan 

beban rendah, di bawah nilai 115 kVA / km 2 , walaupun kepadatan penduduknya cukup tinggi.

6. Masalah  logistik  bagi  PLN  pada  waktu  ini  masih  merupakan  masalah  kritis  yang  dapat 

mengganggu  kelancaran  jalannya  pengusahaan.  Bertambahnya  jenis-jenis  barang  yang  perlu 

disediakan memerlukan perhatian khusus guna menjamin kelancaran jalannya pengusahaan.

7. Penerapan sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 4-kawat dengan pentanahan langsung berdampingan 

dengan  sistem  distribusi  20  kV,  fasa-tiga,  3-kawat  dengan  pentanahan  melalui  tahanan  dapat 

menimbulkan  kesulitan  –  kesulitan  operasionil  bila  tidak  jelas  pemisahan  antara  kedua  sistem 

tersebut baik geografis maupun elektris.

PASAL EMPAT

PERTIMBANGAN DASAR PENERAPAN

8. Mengingat kebijaksanaan dasar yang telah ditetapkan PLN bahwa sistem distribusi 20 kV, fasa-

tiga,  3-kawat  dengan  pentanahan  melalui  tahanan  sebagai  sistem  yang  berlaku  umum,  maka 

diperlukan pengaturan khusus lebih lanjut perihal penerapan sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 4-

kawat dengan pentanahan langsung.

9. Kondisi  setempat  di  mana  kepadatan  beban  di  sebagian  besar  wilayah  PLN,  pada  waktu  ini 

maupun pada waktu waktu yang akan datang yang telah diketahui  proyeksinya,  masih berkisar 

dibawah nilai 115 kVA / km 2 . Pada kepadatan beban tersebut sistem distribusi 20 kV, fasa-tiga, 4-

kawat dengan pentanahan langsung adalah sangat sesuai

10. Masalah logistik diharapkan diatasi antara lain dengan perbaikan-perbaikan seperlunya pada sistem 

pengelolaan barang yang sekarang sedang ditangani dengan intensip. Selain itu industri alat-alat 

listrik  di  dalam negeri  yang  terus  berkembang  ,  di  samping  industri  serupa yang  telah  ada  di 
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beberapa Negara ASEAN  yang menerapkan distribusi 20 kV, fasa-tiga, 4-kawat, diharapkan dapat 

menunjang penyelesaian masalah logistik tersebut.

11. Kesulitan – kesulitan operasionil berhubung terdapatnya dua macam sistem distribusi pada satu 

daerah kerja dapat diatasi dengan diadakannya pemisahan yang jelas antara kedua macam sistem 

distrbusi  tersebut  baik  geografis  maupun elektris.  Hal  tersebut  dapat  dicapai  dengan dibuatnya 

perencanaan yang baik dimana jelas tercermin tetap terpisahnya kedua macam sistem distribusi 

tersebut baik untuk waktu kini maupun dimasa-masa mendatang.

PASAL LIMA

KETENTUAN TENTANG PENERAPAN SISTEM DISTRIBUSI

20 KV, FASA – TIGA, 4 – KAWAT

12. Sistem distribusi 20 kV, fasa – tiga, 4 – kawat dapat diterapkan seutuhnya di daerah luar kota di 

Indonesia.

13. PLN dapat  pula menerapkan sistem distribusi  20 kV, fasa – tiga,  4 – kawat  disamping sistem 

distribusi 20 kV, fasa-tiga, 3 – kawat yang telah ada sejauh terpenuhinya persyaratan bahwa kedua 

sistem tersebut dimungkinkan bekerja secara tetap terpisah, baik untuk waktu ini maupun setelah 

memperkirakan perkembangannya dimasa mendatang.

Pemisahan tersebut dapat dicapai dengan cara:

13.1. Pemisahan secara geografis

13.1.1 Tingkat Wilayah

Diseluruh  daerah  kerja  Wilayah  tersebut  hanya  terdapat  salah  satu  saja  dari  kedua 

sistem distribusi tersebut.

Catatan:  PLN Wilayah  dimana penerapan sistem distibusi  20 kV,  fasa-tiga,  3-kawat 

atau  4  –  kawat  telah  cukup berkembang  (  atau  salah  satu  sistem jauh lebih 

berkembang  dari  yang  lain  )  menerapkan  hanya  satu  sistem saja  yang  telah 

cukup ( atau lebih ) berkembang.

13.1.2. Tingkat Cabang

Di  seluruh  daerah  kerja  Cabang  tersebut  hanya  terdapat  salah  satu  saja  dari  kedua 

sistem distribusi tersebut.

13.1.3. Tingkat Gardu Induk / Gardu Hubung
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Diseluruh atau sebagian daerah pelayanan Gardu Induk / Gardu Hubung terdapat salah 

satu dari kedua sistem distribusi tersebut. Dalam daerah kerja suatu Cabang mungkin 

terdapat kedua macam sistem distribusi tersebut diatas.

13.2. Pemisahan Secara Elektris

Pada  tingkat  Gardu Induk /  Gardu Hubung tercantum dalam sub ayat  13.1.3.  diatas  harus 

dihindarkan  interkoneksi  langsung  pada  sisi  20  kV  antara  kedua  macam  sistem  distribusi 

tersebut diatas.

L A M P I R A N

CIRI – CIRI SISTEM DISTRIBUSI 20 KV

FASA-TIGA, 4 KAWAT

1. Sistem distribusi 20 kV, fasa – tiga, 4 – kawat yang dimaksud pada pedoman ini mempunyai cirri 

utama antara lain sebagai berikut:

1.1, Netral Bersama yang ditanahkan sepanjang jaringan ( Multigrounded common neutral)

a) Dilakukan pentanahan langsung / efektif pada sisi 20 kV.

b) Pentanahan dilakukan di sepanjang jaring 20 kV ( multi grounded )

c) Penghantar netral yang ada merupakan penghantar netral jarring  TM maupun penghantar 

netral jaring TR ( common neutral ).

.  1.2. Transformator

Digunakan transformator-transformator fasa-tunggal yang dihubungkan antara fasa dan netral 

bersama, sedangkan kebutuhan akan aliran 3 fasa dipenuhi oleh susunan 3 buah transformator 

fasa – tunggal atau oleh transformator nfasa – tiga.

1.3.Jaring Tegangan Menengah

Jaring TM terdiri dari jaring utama fasa-tiga dengan jaring percabangan fasa – tunggal. Lazimnya 

panjang jaring percabangan fasa – tunggal jauh melebihi panjang jaring utama fasa – tiga. Pada 

umumnya jaring TM tersebut terdiri dari saluran udara.

1.4.Jaring tegangan Rendah
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Jaring TR sebagian besar merupakan jaring fasa-tunggal, 3 kawat dengan tegangan 220 Volt antara 

fasa  dan  tap  tengah  (  Center  Tap).  Karena  penempatan  transformator  dapat  dengan  mudah 

dilakukan  disepanjang  jaring  maka  panjang  dari  pada  jaring  TR  dapat  diusahakan  sependek 

mungkin sehingga panjang jaring TM melebihi panjang jaring TR.

1.5. Pengamanan Jaring TM

Sistem  pengaman  jaring  TM  terdiri  atas  pemutus-beban  (  OCB  )  yang  berkecepatan  tinggi, 

penutupan kembali otomatis dan sekring lebur.

1.6. Pengaturan Tegangan

Khususnya  pada  jaring  TM yang  panjang dan /  atau  pada jaring  dengan faktor  beban rendah, 

penggunaan pengatur tegangan dan / atau kapasitor dapat mengatasi masalah rugi tegangan.

2. Dimungkinkannya  penggunaan transformator  fasa-tunggal serta percabangan jaring fasa-tunggal 

menyebabkan sistem ini,  ditinjau dari  segi ekonomi,  sangat sesuai untuk pendistribusian tenaga 

listrik pada daerah yang luas dengan kepadatan beban yang rendah misalnya di daerah pedesaan.

Pengembangan  jaring  dapat  dilakukan  dengan  luwes  dalam memenuhi  kriteria  optimasi  dalam 

kaitannya dengan perkembangan beban, serta pengembangan jaringan. 

3. Pentanahan langsung / efektif menyebabkan arus gangguan fasa-ke-tanah menjadi sangat besar dan 

hal ini dapat mengakibatkan antara lain:

a) Kecelakaan atas manusia atau binatang

b) Interferensi pada jarring telekomunikasi

Khususnya bila digunakan saluran udara pada jaring TM

Namun keberatan teknis tersebut dapat diatasi dengan digunakannya pemutus-beban berkecepatan 

tinggi. Selain itu, dengan koordinasi yang cermat, penggunaan pemutus-beban berkecepatan tinggi 

bersama dengan penutupan-kembali otomatis serta sekring lebur dapat menjamin terciptanya suatu 

sistem pengamanan yang selektip pada jaring TM.

 

BAB III. 
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JARINGAN DISTRIBUSI

Sebagaimana diketahui, pada sistem distribusi terdapat dua bagian:

Yaitu  distribusi  primer,  yang  mempergunakan  tegangan  menengah,  dan  distribusi  sekunder,  yang 

mempergunakan tegangan rendah.

Distribusi Primer

Pada distribusi primer terdapat tiga jenis  konfigurasi dasar, yaitu: (i) SISTEM RADIAL, (ii) 

SISTEM LUP (LOOP), dan  (iii) SISTEM JARINGAN PRIMER.

Sistem Radial

Sistem radial  adalah  yang  paling  sederhana  dan  paling  banyak  dipakai,  terdiri  atas  fider  ( 

feeders   )  atau penyulang yang merupakan rangkaian tersendiri  yang seolah-olah keluar  dari  suatu 

sumber atau wilayah tertentu secara radial.  Fider itu dapat juga dianggap sebagai terdiri atas suatu 

bagian  utama  dari  mana  saluran  samping  atau  lateral  lain  bersumber  dan  dihubungkan  dengan 

transformator distribusi sebagaimana terlihat pada gambar III. 1.

Gb III.1. Skema saluran sistem radial

Saluran  samping  sering  disambung  pada  fider  dengan  sekring  (  fuse).  Dengan  demikian  maka 

gangguan pada saluran samping tidak  akan mengganggu seluruh fider.  Bilamana sekring ini  tidak 
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bekerja atau terdapat gangguan pada fider, proteksi pada saklar daya di Gardu Induk akan bekerja, dan 

seluruh fider akan kehilangan energi. Pemasokan pada Rumah Sakit atau pemakai vital lain tidak boleh 

mengalami gangguan yang berlangsung lama, Dalam hal demikian, satu fider tambahan disediakan, 

yang menyediakan suatu sumber  penyedia  energi  alternatif.  Hal ini  dilakukan dengan suatu saklar 

pindah, sebagaimana terlihat pada gambar III.2. Saklar pindah itu dapat juga bekerja secara otomatik. 

Bila  tegangan  pada  saluran  operasional  hilang,  saklar  dengan  sendirinya  akan  memindahkan 

sambungan pada saluran alternative.  

Gb III.2. Penggunaan saluran alternatif dengan Saklar Pindah

Sistem Lup

Suatu  cara  lain  guna  mengurangi  lama  interupsi  daya  yang  disebabkan  gangguan  adalah  dengan 

merancang  fider  sebagai  LUP  (loop  )  dengan  menyambung  kedua  ujung  saluran.  Hal  ini 

mengakibatkan  bahwa  suatu  pemakai  dapat  memperoleh  pasokan  energi  dari  dua  arah.  Bilamana 

pasokan dari  salah  satu  arah  terganggu,  pemakai  itu  akan  disambung  pada  pasokan arah  lainnya. 

Kapasitas cadangan yang cukup besar harus tersedia pada tiap fider. Sistem Lup dapat dioperasikan 

secara terbuka, ataupun secara tertutup.

Pada system lup terbuka, bagian-bagian fider tersambung melalui alat pemisah (  disconnectors),  dan 

kedua ujung fider tersambung pada sumber energi. Pada suatu tempat tertentu, pada fider, alat pemisah 

sengaja  dibiarkan  dalam  keadaan  terbuka.  Pada  asalnya,  system  ini  terdiri  atas  dua  fider  yang 

dipisahkan oleh suatu pemisah, yang dapat berupa sekring, alat pemisah, saklar daya. (Gb III.3). Bila 

terjadi gangguan, bagian saluran dari fider yang terganggu dapat dilepas dan menyambungnya pada 

fider yang tidak terganggu. Sistem demikian biasanya dioperasikan secara manual dan dipakai pada 

jaringan jaringan yang relatif kecil.
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Gb III.3. Skema rangkaian Lup terbuka

Pada sistem Lup tertutup ( Gb III.4 ) diperoleh suatu tingkat keandalan yang lebih tinggi. Pada sistem 

ini alat alat pemisah biasanya berupa saklar daya yang lebih mahal. Saklar saklar daya itu digerakkan 

oleh relai yang membuka saklar daya pada tiap ujung dari bagian saluran yang terganggu, sehingga 

bagian  fider  yang  tersisa  tetap  berada  dalam  keadaan  berenergi.  Pengoperasian  relai  yang  baik 

diperoleh dengan mempergunakan kawat pilot yang menghubungkan semua saklar daya. Kawat pilot 

ini  cukup mahal  untuk dipasang dan dioperasikan.  Kadang-kadang rangkaian  telepon yang disewa 

dapat dipakai sebagai pengganti kawat pilot.

Gb III.4. Sistem Rangkaian Lup Tertutup
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Sistem jaringan Primer

Walaupun  beberapa  studi  memberi  indikasi  bahwa  pada  kondisi-kondisi  tertentu  sistem 

jaringan perimer lebih murah dan lebih andal dari pada sistem radial, secara relatif tidak banyak sistem 

jaringan primer  yang  kini  dioperasikan.  Sistem ini  terbentuk  dengan menyambung  saluran-saluran 

utama atau fider yang terdapat  pada sistem radial sehingga merupakan suatu kisi-kisi atau jaringan 

(  Gb III..5)  Kisi-kisi  ini  diisi  dari  beberapa  sumber  atau  gardu  induk.  Sebuah saklar  daya  antara 

transformator dan jaringan yang dikendalikan oleh relai relai arus balik ( reverse currents ).dan relai-

relai  penutupan  kembali  otomatik  (  automatic  reclosing  relays  ),  melindungi  jaringan  terhadap 

terjadinya arus-arus gangguan bila hal ini terjadi pada sisi pengisian dari gardu induk. Bagian-bagian 

jaringan yang terganggu akan dipisahkan oleh saklar daya dan sekring

Gb III.5. Skema Sistem Jaringan Primer
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Sistem Spindel

Terutama  di  kota  yang  besar,  terdapat  suatu  jenis  gardu  tertentu,  yang  tidak  terdapat 

transformator  daya.  Gardu  demikian  dinamakan  Gardu  Hubung  (  GH  ).  GH  pada  umumnya 

menghubungkan dua atau lebih bagian jaringan primer kota itu. Dapat pula terjadi bahwa pada suatu 

GH terdapat  sebuah transformator  pengatur  tegangan.  Karena besar kota  itu,  kabel-kabel  tegangan 

menengah  (  TM)  mengalami  terlampau  banyak  turun  tegangan.  Tegangan  yang  agak  rendah  ini 

dinaikkan kembali dengan bantuan transformator pengatur tegangan. Dapat juga terjadi bahwa pada 

GH, ditumpangi atau “dititipi” sebuah Gardu Distribusi ( GD). Gambar III.6 merupakan skema prinsip 

dari system Spindel.

Gb III.6. Skema Prinsip Sistem Spindel

Spindel ini menghubungkan rel dari satu  GI  ( atau GH ) dengan rel dari GI (atau GH) lain. 

Keistimewaannya  adalah  bahwa  selain  kabel-kabel,  atau  fider,  yang  mengisi  beberapa  buah  GD, 
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terdapat satu kabel ( Kabel A pada  gambar III.6), yang tidak mendapat beban GD. Kabel A ini selalu 

menghubungi rel kedua GI ( atau GH ) itu. Sedangkan kabel-kabel B memperoleh pengisian hanya dari 

salah satu GI ( atau GH ). Bilamana salah satu kabel B atau salah satu GD terganggu, maka pengisian 

dapat  diatur  sedemikian  rupa,  dari  sisi  I  dan/atau  sisi  II  hingga  dapat  dihindari  terjadinya  suatu 

pemadaman, ataupun pemadaman terjadi secara minimal.

Sistem ini  banyak  dipakai  di  Jakarta  dan  kota  kota  besar  lainnya  di  Indonesia.  Sistem ini 

memberi keandalan operasi yang cukup tinggi dengan investasi tambahan berupa kabel A yang relatif 

rendah. Bilamana kabel A terganggu maka saklar S akan bekerja, dan sistem spindle ini sementara 

akan bekerja sebagai suatu sistem “biasa”.

Konsep Dasar Sistem Spindel

Jaringan primer sistem spindle maksimum 6 kabel ( feeder) yang aktif dan 1 standby kabel.

Standby  cable  harus  selalu  diberi  tegangan,  agar  siap  menggantikan  kabel  aktif  yang  mengalami 

gangguan. 

Pada awalnya jaringan spindle merupakan jaringan loop dimana tidak ada standby cable, tapi hanya 

dua kabel aktif.  Maksimum beban yang diperbolehkan untuk kabel aktif adalah  I max . Maka factor 

penggunaan = 5,0
2
max =

I

Misal kabel 3x 150 sqmm, tegangan 20 kV, beban maksimum 12 MVA

Hubungan sectionalized loop, beban maksimum 1 kabel adalah 6 MVA

Untuk system spindle dengan 2 aktif cable dan 1 standby cable, maka factor penggunaan:

kabelaldayatiapnoljumlahkabe
tifbankabelakmaksimumbeU F min×

=

66,0
3
2

)12(
2

#*

*

==
×+

×
=

maks

maks
F I

I
U

Keterangan: * = kabel aktif

        #  = Kabel standby

 Bila 6 kabel aktif dan 1 kabel standby, maka faktor penggunaan adalah

= 85,0
)16(

6

max

max =
×+

×
I

I
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Spindel tahap pertama

Bilamana terjadi gangguan antara GD C dan D sepanjang feeder A 1 , kabel saluran A 2  mampu 

menjamin kelangsungan pelayanan dari gardu induk ke gardu distribusi D dengan switching Gardu 

hubung G.

Karena faktor penggunaan dari masing masing kabel ditetapkan 0,5, maka beban maksimum masing 

masing kabel dari sumber utama ke GH G tidaklah melebihi 6 MVA. Dalam keadaan gangguan ini 

pelayanan standby kabel A 2  tidak menanggung keseluruhan beban eks kabel A 1  . , tapi hanya beban 

beban GD D,E dan F. Kelangsungan pelayanan GD B dan C tetap dilayani kabel A 1 . “Load Break 

Switch” pada GD C dan D harus tetap dalam keadaan terbuka sampai perbaikan gangguan selesai dan 

kondisi diijinkan kembali ke keadaan semula.

Ketika  kerapatan  beban  pada  daerah  X  bertambah,  dan  feeder  yang  bersangkutan  harus 

mensupply lebih 50% dari kuat hantar arusnya, aturan keamanan yang umum adalah memasang kabel 

standby  A 3  yang menhubungkan sumber utama ke gardu hubung G. G sekarang dapat dilihat sebagai 

gardu switching. 

Spindel tahap kedua

Ketika gangguan terjadi antara GD C dan D sepanjang kabel feeder  A 1 , kabel standbye A 3  

akan menjamin kelangsungan pelayanan ke GD D, E dan F. GD B dan C tetap dilayani oleh kabel 

feeder A1 .
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Dalam kasus ini, masing masing kabel feeder mungkin dibebani 100% kemampuan hantar arusnya. 

Faktor penggunaan kabel kabel untuk keseluruhan system spindle dapat dihitung sebagai berikut:

Kabel

Feeder

Beban

Efektif

Kabel

Beban 

Dapat 

Dilayani kabel
A1

A 2

A 3

12 MVA

12 MVA

  0 MVA

12 MVA

12 MVA

12 MVA

Total 24 MVA 36 MVA

Faktor penggunaan : 66,0
36
24 =

MVA
MVA

Spindel tahap ketiga

Dalam hal  dimana tidak terjadi  pertumbuhan kerapatan  beban pada daerah X,  seperti  yang 

dijelaskan sebelumnya, tetapi terjadi pertumbuhan beban ( langganan) dalam daerah Y, aturan umum 

adalah  menyediakan  kabel  feeder  aktif  untuk melayani  area  tersebut.  Kombinasi  ini  menimbulkan 

hubungan suatu kabel standby dari sumber utama ke Gardu switching G.
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Sistem Spindel tahap antara (antara tahap dua – tahap tiga )

Kabel standby  A 3  harus selalu dapat memastikan kelangsungan pelayanan kabel kabel  1A , A

2  atau  A 4 .Akan tetapi alasan ekonomi kadang kadang membawa kita untuk memperkirakan langkah 
antara tahap kedua dan tahap ketiga.  Kasus ini dapat terjadi, sebagai contoh bila dibutuhkan suatu 
jumlah terbatas GD untuk melayani daerah Y yang mana saat itu belum benar benar dikembangkan.
Tahap ini kemudian dilaksanakan dengan menambahkan “loop” yang diambil  dari salah satu kabel 
feeder aktif yang  telah ada.
Langkah  maju  selanjutnya  dari  perkembangan  system  spindle  tidak  dijelaskan  disini,  yeng  perlu 
diperhatikan  bahwa perkembangan setiap  tahap adalah  hasil  dari  studi  ekonomi  secara detail  pada 
kasus kasus  yang timbul dan harus dilakukan dengan memperhatikan penghematan dan pembatasan 
biaya investasi pada masing masing tahap.

Jaringan primer cluster
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Merupakan perkembangan dari jaringan primer sistem spindel, tapi pada dasarnya sama dengan 

sistem spindle, karena keduanya mempunyai jaringan cadangan. Hanya saja pada sistem cluster tidak 

menggunakan gardu hubung ( gardu refleksi, switching ).

Pada jariingan primer sistem cluster, sepanjang jaringan cadangan dipasang saklar saklar beban, 

sehingga  bila  terjadi  gangguan,  maka  jaringan  utamanya  dapat  dihubungkan.  melalui  jaringan 

cadangan tersebut..

Jaringan sistem cluster  ini  biasa digunakan pada daerah yang mempunyai  distribusi  beban tersebar 

sepanjang satu jalan, atau didaerah industri yang memerlukan daya yang cukup besar dan lokasinya 

dekat dengan gardu induk.

Jaringan Primer Spot network ( Network titik)
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Jaringan ini merupakan pengembangan dari sistem cluster yang pada saat operasinya berfungsi 

sebagai  sistem radial  yang terdiri  dari  beberapa percabangan yang masing  masing  terdiri  dari  dua 

Gardu Distribusi yang berakhir dan dihubungkan dengan saluran utama lainnya melalui saklar beban 

( Load Breaker Switch )

Prinsip Kerja :

Jika saluran utama satu mendapat gangguan, maka energi listrik dapat disalurkan dari saluran 

utama lainnya dengan menggunakan saklar beban (LBS).

Contoh beberapa konfigurasi sistem distribusi primer 20 kV (SPLN 59:1985)

1. SUTM sistem radial

2. SUTM sistem radial dengan satu PSO ( Pemutus Seksi Otomatik ) atau PBO ( Pemutus Beban 

Otomatis ) di tengah-tengah

3. SKTM sistem spindle

4. SKTM sistem spindle dengan PPJD ( Pusat Pengatur Jaringan Distribusi )

5. SKTM sistem spot network

Dari  kelima sistem tersebut diatas dapat dikembangkan beberapa variasi antara lain:

1. Sistem Loop sebagai variasi dari sistem no 1 atau 2;

2. Sistem Tie-Line sebagai variasi dari sistem no. 1 dan 2;

3. Sistem Gugus sebagai variasi dari sistem no. 3
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BAB IV. PERHITUNGAN RUGI-RUGI ( LOSSES)

RUGI –RUGI  DAYA DAN ENERSI

I. Rugi – rugi Daya

Apabila  melalui  suatu  saluran  listrik  (  hantaran  udara  atau  kabel  tanah  )  disalurkan enersi 

listrik, maka akan dialami rugi rugi I 2 R  yang di-disipasikan oleh saluran sebagai panas.

I.1. Rugi – rugi saluran tiga phasa.

Untuk menghitung rugi-rugi saluran daya tiga phasa dapat dipakai ke-tiga rumus dibawah ini:

A) P r = 3

2

10
..3 ILr

B) P 2

2
3 ...10

U
SLrr =

C) P 2

22
3 )1(..10

U
tgPLrr

ϕ+=

Notasi:

S: daya semu yang disalurkan MVA

P: daya aktif yang disalurkan MW

U: Tegangan phasa – phasa KV

I: Arus pada saluran A

r: resistansi linier saluran Ω  / km

L: panjang saluran km

Cos ϕ  : factor-kerja

P r  : rugi-rugi pada saluran KW

I.2. Diagram rugi-rugi saluran tiga phasa

Untuk  keperluan  praktis,  maka  dibutuhkan  suatu  cara  menghitung  rugi-rugi  dengan  cepat, 

untuk berbagai macam saluran dan sistem tegangan.

Besaran rugi – rugi yang digunakan adalah : rugi – rugi persatuan panjang  ( KW / km ).
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Untuk keperluan diatas, pada halaman berikut disajikan diagram untuk menghitung rugi-rugi 

saluran tiga phasa; parameter – parameternya adalah : sistem tegangan, macam saluran dan daya yang 

disalurkan.

Contoh pemakaian:        

Kabel  tanah dengan penampang 150  mm 2 ,  konduktor  Al,  menyalurkan daya  5 MW pada 

tegangan 20 kV, cos ϕ = 0,9, sepanjang 4 km. Hendak dihitung rugi-rugi disaluran ( kabel tanah).

Cara a: - Daya semu = =
9,0

5
 5,55 MVA

- Sumbu horizontal = sumbu daya semu pada 20 kV

- Sumbu vertical = sumbu penampang kabel ( Al0

- Didapat titik B pada diagram

  Rugi rugi daya dibaca pada sumbu diagonal = 17 kW / km

  Maka rugi daya di saluran = 17 x 4 = 68 kW.

Cara b: -  S 2  = P )1( 22 ϕtg+ .= ( )
cos

1
2 ϕ  P 2

-  Diandaikan S = 5 MVA, maka didapat titik C pada diagram. Rugi daya = 14 kW / km.

-  ϕ2cos
1

  =  1,23

-  Maka rugi daya pada sluran = 14 x 4 x 1,23 = 68 kW

Catatan:

 Perhitungan diatas untuk beban yang terkumpul di ujung saluran

 Bila beban merata sepanjang saluran, maka rugi – rugi daya sama dengan harga dari perhitungan 

diatas dibagi 3.
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II. Rugi – rugi Enersi ( kWH ) per –tahun .

Rugi –rugi enersi  pada saluran adalah  rugi daya  pada saluran dikalikan  lamanya  (  daya  di 

kalikan  dengan  waktu  ).  Rugi  enersi  dalam satu  tahun  adalah  jumlah  rugi  enersi-tiap-jam selama 

setahun ( 1 tahun = 8760 jam ).

Rugi enersi per-tahun pada saluran dihitung dengan rumus :

∑
=

+=
8760

1

22
2

3

)1(.10
i

iPtg
U

Re ϕ ( kWH ).

e = rugi enersi di saluran selama setahun  ( kWH )

P i = rata-rata daya yang disalurkan pada jam ke – i  ( kW)

tg ϕ  =  perbandingan  antara  enersi  reaktif  (MVARH  )  dan  enersi  aktif  (  MWH  )  yang 

disalurkan sepanjang tahun.

r = resistansi-satu-kawat saluran per-km ( Ω  / km )

L = panjang saluran ( km )

R = resistansi satu-kawat saluran ( Ω )

= r . L

U = tegangan phasa – phasa (kV)

Rumus diatas tidak praktis karena dibutuhkan data daya yang disalurkan tiap jam sepanjang tahun.

Dengan pendekatan statistik didapat persamaan :

)1(8760 228760

1

2 η+=∑
=

PP
i

i

P  : rata-rata daya aktif yang disalurkan  (MW)

= 
8760

)(MWHhunselamasetadisalurkanenersiyang

(1+ 2η )= merupakan fungsi dari  H ( lihat kurva di halaman berikut )

H = )(
)(

MWktahunybsBebanpunca
MWHahunyaaktifsetKonsumsida

 

 ________________________              
TE411-Chris Timotius Ir,MM

38



Sehingga rumus rugi – rugi enersi pada saluran setahun, menjadi :

e  =  )1(8760)1(.10 222
2

3

ηϕ ++ Ptg
U

R

Rumus lain yang dapat dipakai :

e  =  hPtg
U

R
maks .)1(.10 22

2

3

ϕ+
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P maks : beban puncak pada tahun ybs ( MW)

h : faktor pengali rugi enersi pada beban puncak

  merupakan fungsi dari H ( lihat kurva di bawah ).

Contoh pemakaian:

Misalnya tahun 1982 feeder 20 kV ( 150 mm 2 Al ) yang melayani kota Bandung terdiri dari 27 kabel 

( yaitu : 4 feeder dari East, 3 feeder dari Bengkok , 4 feeder dari Cigereleng, 5 feeder dari North, 5 

feeder dari Kiaracondong, dan 6 feeder dari West ). Panjang total kabel = 287 km. 

Total enersi listrik yang disalurkan kabel kabel tersebut = 190.000 MWh dengan tg  ϕ  = 1,384; dan 

beban puncak = 85 MW.

Hendak dihitung rugi enersi di saluran selama tahun 1982.

Perhitungan:

 Rata rata daya aktif ke-27 kabel:

kabelP 27  = =
8760

000.190
 21,69 MW

 Rata – rata daya aktif disalurkan 1 kabel :

8,0
27

69,21 ==P  MW

 H = 
85

000.190
= 2235

 Dari kurva diatas, didapat titik A :

( 1+ 2η ) = 1,425

r Almm2150 = 0,23 Ω /km

 Rugi – rugi enersi:

e = )425,1.()8,0.(8760.
)20(

)384,11(287.23,0.10 2
2

23 +

    = 3.843.149  KWh = 3843,15  MWh

 Persen rugi – rugi =  =× %100
000.190

15.3843
 2,02 %.
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BAB V. PERHITUNGAN  SUSUT  TEGANGAN

( VOLTAGE  DROP )

 

I. SUSUT TEGANGAN PADA SALURAN TIGA PHASA SEIMBANG

Apabila melalui saluran listrik ( hantaran udara atau kabel tanah ) disalurkan arus listrik, maka 

akan dialami susut tegangan pada saluran akibat adanya impedansi saluran. Susut tegangan ini perlu 

dihitung  untuk  menjamin  bahwa  tegangan  pelayanan  di  konsumen  terujung  tidak  dibawah  batas 

minimum yang diijinkan.

1.1. Rumus susut-tegangan-relatif untuk saluran tiga-phasa seimbang

Untuk Tegangan Menengah

d = )(100(%) 2 ϕxtgr
U

PL
U
U +=∆

Dimana :

U∆ = susut tegangan phasa – phasa

U = tegangan nominal phasa – phasa

I = arus phasa

P = daya aktif yang disalurkan ( beban )

L = panjang saluran

r = tahanan linier saluran

x = reaktansi linier saluran

d = susut tegangan relative

I.2. Momen Listrik Suatu Beban dan Momen Listrik M l

Momen listrik beban ( M) didefinisikan sebagai hasil kali antara beban (P ) dan panjang saluran 

( MW.km ).

M = P . L

M l  didefinisikan  sebagai  momen  listrik  suatu  saluran  yang  menyebabkan  susut  tegangan 

relative = 1%.

Untuk Tegangan Menengah:
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M =l ϕxtgr
U

+
1

100

2

       (MW.km )

Harga M l  ditentukan oleh : tegangan pelayanan nominal, impedansi linier saluran, dan factor daya 

beban.

Bila harga  M l  sudah diketahui, maka menghitung susut tegangan relative ( d) menjadi sederhana, 

yaitu dengan rumus :

d  =  
lM

M

M = momen listrik beban (MW.km)

M l = momen listrik ( 1%) saluran (MW.km)

d = susut tegangan relative %

I.3. Diagram M l

Untuk keperluan praktis dibutuhkan suatu cara menghitung susut-tegangan-relatif dengan cepat 

untuk berbagai macam system tegangan, saluran dan berbagai beban.

Pada halaman berikut disajikan diagram untuk menghitung harga M l  ( untuk tegangan menengah ) 

untuk saluran tiga phasa seimbang; parameter – parameternya adalah: macam saluran, dan factor daya 

beban.
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Hitung susut tegangan di titik titik A, B dan C pada diagram saluran TM tersebut diatas.

Penyelesaian:

a) Momen beban di titik A : M = ( 5 MW + 3 MW ) x 2 km  = 16 MW.km

Faktor daya ( p.f) di titik A:

pf
)53(

8,0
5

9,0
3 +=+ p.f = 0,83

Untuk saluran utama (A3C. 150 mm 2 , cos ϕ = 0,83 ) ; M l  = 8,6  MW.km

Maka susut tegangan di titik A :

%9,1
6,8

16 ==Ad

b) Momen beban di titik B: M  =  5 MW x 4 km  = 20 MW.km

Untuk saluran utama (A3C. 150 mm 2 , cos ϕ =0,8 ); M l  = 8,25  MW.km

Maka susut tegangan di titik B:

=+=
25,8

20
AB dd  4,3 %

c) Momen beban di titik C: M  =  3 MW x 4 km  = 12  MW.km

Untuk saluran cabang (A3C. 70 mm 2 , cos ϕ =0,9 ); M l  = 6,6  MW.km
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Maka susut tegangan di titik C:

=+=
6,6

12
AC dd  3,7 %

II.  SUSUT  TEGANGAN  PADA  SALURAN  TIGA  PHASA  YANG  DIBEBANI  TIDAK 

SEIMBANG

Pembebanan saluran yang tidak seimbang menyebabkan arus di satu phasa ( misalnya phasa R ) 

lebih tinggi dari phasa phasa lain.

Hal ini menyebabkan susut tegangan di phasa R akan lebih besar daripada phasa lain

Phasa inilah yang menjadi titik perhatian kita, karena tegangan pelayanan konsumen yang dilayani 

phasa R tidak boleh dibawah harga yang diijinkan.

Di bawah ini disajikan rumus empiris yang praktis

pUU .max =∆ atau d pd.max =

p = (1+4,14 µ ) d
U
U max

max
∆

=  (%)

TSR

N

III
I

++
=µ d      = 

U
U∆

  (%)

maxU∆ = susut tegangan pada phasa dengan beban terberat   ( volt )

U∆ = susut tegangan bila beban seimbang    ( volt)

p = factor pengali ketidak-seimbangan beban

I N = besar arus di penghantar netral  ( hasil pengukuran )

I TSR II ,,  = besar arus di masing-masing phasa ( hasil pengukuran )

µ = factor ketidak-seimbangan beban.
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BAB VI. ANALISA PENAMPILAN KEANDALAN DAN KETERSEDIAAN

JARINGAN DISTRIBUSI SPINDEL

I.PENDAHULUAN

Dari catatan penampilan system tenaga listrik pada umumnya, ternyata 95% gangguan terjadi 

pada komponen system distribusi. Dalam bentuk enersi tak-terjual, besaran diatas mencapai  80% kwh 

tak terjual. Dengan jelas terlihat bahwa perancangan dan operasi system distribusi memegang peranan 

penting dalam penampilan keseluruhan system tenaga..

KETERSEDIAAN   (  availability  )  dan  KEANDALAN  (  reliability  )  jaringan  merupakan 

ukuran kerawanan jaringan distribusi terhadap gangguan. Dengan analisa keandalan dan ketersediaan, 

perancang  dibantu  dalam memilih  konfigurasi  jaringan  yang  akan  dibangun  sesuai  dengan  telaah 

(  studi  )  biaya-keandalan  dan  biaya-ketersediaan.  Dalam  hal  operasi,  analisa  keandalan  dan 

ketersediaan membantu memilih cara memperbaiki penampilan operasional jaringan yang ada.

Dalam perkuliahan ini akan dibahas cara perhitungan keandalan ( reliability) dan ketersediaan ( 

availability ) suatu jaringan distribusi secara kwantitatif.  Meskipun pada perkuliahan ini ditekankan 

pada jaringan spindle, sebenarnya pendekatan yang sama dapat diterapkan dalam analisa keandalan 

dan ketersediaan jaringan dengan konfigurasi lain.

II. METODA PERHITUNGAN KEANDALAN DAN KETERSEDIAAN

Dalam telaah keandalan dan ketersediaan . indeks yang biasa dipakai adalah : angka kegagalan 

( failure rate ) dan jam-padam-gangguan ( forced hours downtime ) per tahun.

Ada beberapa definisi ‘kegagalan’ yang sering dipakai, yaitu :

a) Kehilangan daya sama sekali selama t > 1 cycle

b) Kehilangan daya sama sekali selama t > 10 cycle

c) Kehilangan daya sama sekali selama t > 5 detik

d) Kehilangan daya sama sekali selama t  >  2 menit.

Pemilihan  criteria  kegagalan  diatas  tergantung pada macam beban pada titik  perhatian kita:  yaitu 

sesuai dengan waktu maksimum pemadaman yang tidak mengganggu kerja beban.

Pada kasus tertentu, yang dimaksud ‘ kehilangan daya sama sekali’ bisa berarti : tegangan pelayanan 

dibawah 70 %.
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II.1.Definisi dan istilah

 Ketersediaan ( availability )= jatotaljam
ablehoursavailajamtersedi

ker
)(

 Ketak-tersediaan = jatotaljam
imehoursdowntjampadam

ker
)(

 Angka gangguan ( failure rate ) = λ  = jumlah gangguan per tahun.

 Jam gangguan rata rata per gangguan  =  r

=  rata  rata  waktu  dibutuhkan  untuk  memperbaiki  atau 

mengganti peralatan setelah gangguan

:  ( jam / gangguan )

 Ketak-tersediaan karena gangguan ( forced unavailability ):

= 8760ker
r

jajamtotal
gangguanpadamjam λ=

−−
−−

 Keandalan : Probabilitas keberhasilan selama t tahun operasi.

Bila   telaah  keandalan  dilakukan  untuk  suatu  system  /  jaringan,  maka  perlu  dijelaskan  jumlah 

konsumen  yang  padam untuk  suatu  gangguan  tertentu.  Untuk  itu,  didefinisikan  indeks  keandalan 

berikut:

 Frekwensi gangguan rata-rata per-tahun :

N

c
f i

i∑
==

λ

1

 Lama gangguan rata-rata per-tahun :

N

rc
d i

ii∑
==

λ

1
.
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c i : jumlah konsumen yang padam karena gangguan i

N : jumlah konsumen yang harus dilayani jaringan.

 Waktu gangguan maksimum rata-rata :

Yaitu jumlah semua lama-gangguan yang dialami oleh konsumen terakhir menerima restorasi 

pelayanan.:

λ

λ

∑
== 1

)(
i

imaks

maks

r
r

II.2. Penyiapan data dan Rumus perhitungan

Dalam menghitung keandalan suatu system / jaringan secara rata-rata atau keandalan di suatu 

titik  pemakaian,  maka  dibutuhkan  data  keandalan  semua  peralatan  listrik  yang  dipakai  dan  juga 

keandalan dari sumber daya.

Pertama dianalisa cara-cara ( mode) kegagalan tiap peralatan dan pengaruh kegagalan tersebut 

pada  keandalan  jaringan.  Kemudian   dibuat  daftar  urutan (  kompilasi  )  elemen elemen  seri  (  dan 

parallel) yang dapat menyebabkan hilangnya daya di titik pemakaian.

Untuk  analisa  ketersediaan  diperlukan  data  mengenai  system  redundancy  yang  dipakai, 

beroperasi manual atau otomatik, dan juga prosedur restorasi pelayanan.

Rumus-rumus keandalan untuk elemen seri (s) dan parallel (p)

a)  seri (s) :
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Untuk penyulang ( feeder) dengan peralatan pemisahan ( sectionalizing device ) manual, pada 

system  distribusi  primer  radial,  indeks  keandalan  dihitung  dari  angka  kegagalan  komponen-

komponennya dan waktu restorasi pelayanan atau waktu switchingnya. Persamaan-persamaan untuk 

perhitungan adalah sebagai berikut :

Anggap :

iλ = angka kegagalan komponen i

x i = panjang jaringan I; atau jumlah komponen i

c i = jumlah konsumen yang padam akibat kegagalan komponen i ( per-unit)

k i = jumlah fungsi kerja untuk restorasi pelayanan

c ij = jumlah konsumen per-unit yang terpengaruh selama langkah-langkah operasi fungsi 

kerja j

r ij =  waktu  yang  diperlukan  langkah-langkah  operasi  fungsi  kerja  dalam  restorasi 

pelayanan.

Maka:

 Frekwensi gangguan rata-rata:

f  = ∑
i

iii xc λ..

 Lama gangguan rata-rata

∑ ∑
=

=
i

k

j
ijijii

i

rcxd
1

)..(.λ
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 Waktu gangguan maksimum

r maks  = maksimum dari   ∑
=

ik

j
ijr

1

III. Contoh Perhitungan

III.1. Keandalan dan Ketersediaan Jaringan Spindel

Berikut  akan dianalisa  keandalan den ketersediaan suatu penyulang khayal  jaringan spindle 

dengan GH Braga sebagai reflector, seperti gambar dibawah ini:

Angka kegagalan komponen-komponen penyulang diberikan pada Tabel I. Pada Tabel II diberikan 

langkah – langkah operasi restorasi pelayanan untuk gangguan pada jaringan spindle, dan pada Tabel 

III diberikan waktu rata-rata untuk tiap fungsi kerja pengembalian pelayanan.

Beberapa asumsi yang digunakan untuk menyederhanakan analisa :

a) Ketersediaan daya sumber (GI ) maupun sumber cadangan ( supply melalui penyulang express ) 

adalah 100%.

b) Angka kegagalan tidak berubah dengan umur / waktu.

c) Beban terdistribusi merata

d) Waktu pemadaman terencana ( planned outage ) untuk mengembalikan system ke kondisi normal 

setelah restorasi pelayanan sementara, tidak dimasukkan dalam perhitungan indeks keandalan.
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IV. Kesimpulan dan Saran

1 Jaringan spindle seperti gambar didepan mempunyai indeks keandalan sebagai berikut:

 Frekwensi gangguan rata-rata = 0,37 gangguan / thn

 Lama gangguan rata-rata = 0,56 jam / tahun

 Waktu gangguan maksimum = 1,7 jam

Indeks keandalan sisi tegangan rendah di gardu pada jaringan spindle diatas adalah sbb:

 Frekwensi gangguan rata-rata = 0,41 gangguan / thn

 Lama gangguan rata-rata = 1,27 jam / thn

 Waktu gangguan maksimum = 48 jam

Catatan:

Besaran diatas hanya dapat diinterpretasikan dengan mengingat asumsi asumsi yang dipakai.

2. Angka frekwensi gangguan rata-rata dapat diartikan sebagai berikut:

Andai jaringan terdiri atas 10 spindel seperti gambar didepan, maka jumlah gangguan rata-rata 

pertahun yang normal adalah ±  4 kali pada ke-10 spindel.

Jadi, bila ternyata jumlah gangguan jauh melebihi angka diatas, perlu dicari penyebabnya, apakah 

karena  mutu  material  yang  jelek,  kelalaian  penanganan,  ketidak-telitian  pemasangan  atau 

kesalahan operasi.

3. Angka  lama  gangguan  rata-rata  dapat  menunjukkan  jumlah  kwh pertahun  tidak  terjual  akibat 

gangguan pada level keandalan yang bersangkutan.

Dari  angka diatas  dan dari  analisa  prosedur  pengembalian pelayanan dapat diketahui  langkah-

langkah yang harus diambil bila diinginkan waktu padam lebih singkat ( misalnya dengan remote 

control).

4. Angka  waktu  gangguan  maksimum  dapat  dijadikan  patokan  waktu  pengembalian  pelayanan 

gangguan.

Dari analisa ini dapat diketahui peralatan yang paling rawan bagi keandalan jaringan keseluruhan.

5. Faktor – factor yang mempengaruhi keandalan dan ketersediaan jaringan :

a) Angka kegagalan  masing  masing  komponen  penyusun  jaringan.  Ini  tergantung  pada  mutu 

material, cara penanganan dan ketelitian pemasangan.

b) Pengaruh kegagalan komponen terhadap jaringan.

Ini tergantung pada peran yang dipegang komponen pada jaringan dan ada tidaknya alternative 

pelayanan.
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c) Prosedur pengembalian pelayanan setelah gangguan

d) Waktu yang dibutuhkan tiap fungsi kerja operasi pengembalian pelayanan. Ini tergantung pada 

sarana  komunikasi,  mobilitas  regu  gangguan,  kecepatan  melokalisir  gangguan.  Dan  cara 

operasi switching ( otomatis atau manual, dan remote atau local ).
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BAB VII. HANTARAN UDARA  dan  KABEL TANAH

Umum

Di daerah-daerah dengan banyak gangguan cuaca, terutama yang berbentuk petir, saluran udara 

dapat dilengkapi dengan kawat petir. Kawat ini dipasang disebelah atas penghantar, dan dihubungkan 

dengan tanah. Bilamana ada gangguan petir, maka yang terlebih dahulu tersambar adalah kawat petir 

ini.  Energi  petir  disalurkan  ke  bumi  melalui  system  pentanahan.  Kawat  petir  berfungsi  semacam 

kurungan Faraday yang sangat  sederhana.  Selain  itu,  kawat  petir  memiliki  efek kapasitif  terhadap 

saluran udara.

Persyaratan  Umum  Instalasi  Listrik  thn  2000  mengenal  antara  lain  hantaran  udara  diluar 

bangunan dan kabel tanah. Hantaran udara, sering juga disebut saluran udara, merupakan penghantar 

energi listrik, tegangan menengah ataupun tegangan rendah, yang dipasang di atas tiang-tiang listrik di 

luar bangunan. Sedangkan pada kabel tanah penghantarnya dibungkus dengan bahan isolasi.  Kabel 

tanah  dapat  dipakai  untuk  tegangan  menengah  maupun  tegangan  rendah.   Sebagaimana  namanya, 

kabel tanah ditanam dalam tanah. Instalasi saluran udara jauh lebih murah daripada instalasi  kabel 

tanah.  Dilain  pihak,  instalasi  kabel  tanah  lebih  mudah  pemeliharaannya  dibanding dengan saluran 

udara.  Lagipula,  instalasi  kabel  tanah lebih indah,  karena tidak terlihat,  sedangkan saluran udara “ 

mengganggu”  pemandangan  dan  lingkungan.  Karenanya,  di  kota-kota  besar  dengan  kepadatan 

pemakaian energi listrik yang tinggi,  saluran tegangan menengah biasanya merupakan kabel tanah, 

bahkan  sering  juga  saluran  tegangan  rendahnya.  Tingginya  biaya  instalasi  kabel  tanah  dapat 

dipertanggung jawabkan oleh  karena tingginya kepadatan pemakaian energi listrik. Sekalipun operasi 

dan pemeliharaannya  lebih mudah,  tapi bilamana terjadi gangguan pada kabel tanah,  perbaikannya 

merupakan pekerjaan yang sukar, lebih-lebih bila mana kabel ini ditanam dijalanan yang lalu-lintasnya 

padat. 

Hantaran Udara

Hantaran  udara,  terutama  hantaran  udara  telanjang,  digunakan  pada  pemasangan  di  luar 

bangunan, direnggangkan pada isolator-isolator di antara tiang-tiang yang disediakan secara khusus 

untuk maksud itu.  Bahan yang banyak dipakai untuk kawat penghantar terdiri  atas kawat tembaga 

telanjang ( BCC, yang merupakan singkatan dari  Bare Copper Cable). Alumunium telanjang (AAC 

atau All Allumunium Cable), campuran yang berbasis alumunium (Al-Mg-Si), alumunium berinti baja ( 
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ACSR  atau  Allumunium  Cable  Steel  Reinforced)  dan  kawat  baja  yang  diberi  lapisan  tembaga  ( 

Copper-weld).

Tabel VII.1 merupakan daftar luas penampang nominal yang merupakan standar di Indonesia, 

untuk kawat tembaga dan untuk kawat alumunium atau campuran alumunium.

Tabel VII.1. Penampang nominal Hantaran Udara Telanjang ( mm 2 )

Tembaga Alumunium atau

Campuran alumunium
6 -
10 -
16 16
25 25
35 35
50 50
70 70
95 95
120 120
150 150
185 185
240 240
300 300
400 400
500 500

- 625
- 800
- 1000

Kabel dan Kabel Tanah

Bahan  untuk  kabel  dan  kabel  tanah  pada  umumnya  terdiri  atas  tembaga  atau  alumunium. 

Sebagai isolasi dipergunakan bahan-bahan berupa kertas serta perlindungan mekanikal berupa timah 

hitam. Untuk tegangan menengah sering juga dipakai minyak sebagai isolasi. Jenis kabel demikian 

dinamakan  GPLK ( Gewapend Papier Lood Kabel ) yang merupakan standar Belanda, atau NKBA ( 

Normalkabel mit Bleimantel Aussenumheullung), standar Jerman.
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Pada saat ini bahan isolasi buatan berupa PVC ( Polyvinyl Chloride ) dan XLPE ( Cross-Linked 

Polyethylene) telah berkembang  dengan pesat dan merupakan bahan isolasi yang andal.  Karena kabel 

berisolasi bahan buatan lebih murah,  sangat andal dan penggunaannyajuga lebih mudah, jenis-jenis 

kabel berisi  minyak seperti GPLK dan NKBA banyak ditinggalkan.  Kabel berisolasi  XLPE adalah 

lebih mahal dan dipergunakan untuk tegangan menengah dan tegangan tinggi.

Tabel  VII.2. Merupakan daftar dari penampang standar untuk kabel-kabel tanah, dan kabel fleksibel. 

Kabel fleksibel biasanya dipakai pada bagian bagian instalasi  yang memerlukan fleksibilitas, misalnya 

bila harus menghubungi dua kabel  melalui suatu pintu yang dapat bergerak karena perlu ditutup dan 

dibuka.

Beberapa pertimbangan lain

Di waktu yang lalu, bahan yang banyak dipakai untuk kawat saluran listrik adalah tembaga 

(  Cu)  Namun  karena  harga  tembaga  yang  tinggi,  sering  tidak  stabil  bahkan  cenderung  menaik, 

alumunium mulai banyak dimanfaatkan sebagai bahan kawat saluran listrik, baik untuk saluran udara 

maupun  untuk  kabel  tanah.  Lagipula,  kawat  tembaga  sering  dicuri  karena  bahannya  dapat 

dimanfaatkan untuk pembuatan berbagai produk. Suatu ikhtisar disampaikan dibawah ini mengenai 

berbagai jenis logam, atau campurannya, yang dipakai untuk kawat saluran listrik.

 Tembaga elektorlitik,  yang harus  memenuhi  beberapa syarat   normalisasi,  baik mengenai  daya 

hantar listrik, maupun mengenai sifat-sifat mekanikal.

 Brons, yang memiliki kekuatan mekanikal yang lebih besar, namun memiliki daya hantar listrik 

yang rendah. Sering dipakai untuk kawat pentanahan.

Tabel VII.2. Penampang nominal Kabel dan Kabel tanah ( mm 2 )

Kabel dan kabel tanah instalasi tetap dari Cu atau Al Kabel fleksi bel, 

Lebih fleksibel dan

 sangat fleksibel, 

dari Cu
(a) (b) (c) (d) (e)
0,5 0,5* 0,5
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0,75 0,75* 0,75
1,0 1,0* 1,0
1,5 1,5* 1,5
2,5 2,5* 2,5
4 4 4
6 6 6
10 10 10 10
16 16 16 16 16
25 25 25 25 25
35 35 35 35 35
50 50 50 50 50
70 70 70 70 70
95 95 95 95 95
120 120 120 120 120
150 150 150 150 150
185 185 185 185 185
240 240 240 240 240
300 300 300 300 300

- 400 400 400 400**
- 500 500 500 500**
- 630 630 630
- 800
- 1000

Catatan:

(a) Bentuk pejal bulat

(b) Bentuk dipilin bulat

(c) Bentuk dipilin bulat dipadatkan

(d) Bentuk sector

* hanya untuk tembaga

** Tidak digunakan untuk kabel sangat fleksibel

 Alumunium,  yang memiliki  kelebihan karena materialnya  ringan sekali.  Kekurangannya adalah 

daya hantar listrik agak rendah dan kawatnya sedikit kaku. Harganya sangat kompetitif. Karenanya 

merupakan saingan berat bagi tembaga, dan dapat dikatakan bahwa secara praktis  kini mulai lebih 

banyak dipakai untuk instalasi instalasi arus kuat yang baru, daripada tembaga.  

 Alumunium  berinti  baja,  yang  biasanya  dikenal  sebagai  ACSR  (  Allumunium  Cable  Steel  

Reinforced ), suatu kabel penghantar alumunium dilengkapi dengan unit kawat baja. Kawat baja itu 
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diperlukan guna meningkatkan kekuatan tarik kabel. ACSR ini banyak sekali dipakai untuk kawat 

saluran udara.

 Aldrey, jenis kawat dengan campuran alumunium dengan Silicium ( 0,4-0,7% ), Magnesium ( 0,3-

0,35% ),  dan ferum (0,2-0,3% ).

Kawat ini mempunyai kekuatan mekanikal yang besar, namun daya hantar listriknya agak rendah.

 Copperweld, suatu kawat baja, yang di sekelilingnya diberi lapisan tembaga.

 Baja, yang banyak sekali dipakai sebagai kawat petir, dan juga sebagai kawat pentanahan.

Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa material yang terpenting untuk saluran listrik adalah 

tembaga dan alumunium. Pada table VII.3 disampaikan perbandingan beberapa sifat kedua material 

tersebut, seperti daya hantar listrik, berat jenis dan lain sebagainya..

Tabel VII.3. Perbandingan Relatif Beberapa Sifat Tembaga dan Alumunium sebagai Bahan 

Hantaran Listrik.

Jenis Sifat Cu Al
Daya Hantar Listrik 1 0,605
Berat Jenis 1 0,305
Penampang 1 1,65
Diameter 1 1,28
Berat 1 0,505
Ketahanan tarik 1 0,353
Ketahanan tarik hingga patah 1 0,582

Sebagaimana  telah  dikemukakan  terdahulu,  pelaksanaan penyaluran  energi  listrik  dilakukan 

dengan dua cara, yaitu berupa saluran udara dan berupa kabel tanah. Sebagai saluran udara maka kawat 

penghantar  dipasang  telanjang  pada  isolator  di  tiang  atau  menara  listrik.  Kabel  tanah  merupakan 

saluran  energi  listrik,  dan  kawat  penghantar  dibungkus  dengan  bahan  isolasi  ,  kemudian  ditanam 

didalam tanah.

Beberapa pertimbangan untuk saluran udara dapat disebut seperti berikut:

Keuntungan atau kelebihan berupa:

 ________________________              
TE411-Chris Timotius Ir,MM

64



 Investasi, atau biaya untuk membangun saluran udsara jauh lebih rendah dibanding dengan kabel 

tanah,yaitu berbanding sekitar 1: 5 – 6, bahkan lebih tinggi untuk tegangan yang lebih tinggi.

 Kawat, untuk daerah-daerah yang lahannya merupakan batu, lebih mudah membuat lubang untuk 

tiang listrik daripada membuat jalur lubang bagi kabel tanah.

 Terutama untuk tegangan ekstra tinggi, masing masing fasa dapat diletakkan cukup jauh terpisah.

 Pemeliharaan lebih mudah dan mencari tempat saluran terganggu juga jauh lebih mudah.

Dilain pihak, kerugian atau kekurangan pada saluran udara diantaranya dapat disebut::

 Lebih mudah terganggu karena angin ribut, hujan, petir, ataupun anak-anak yang main layangan.

 Mengganggu pemandangan dan bahkan dianggap mengganggu lingkungan.

 Bilamana terjadi kawat putus, dapat membahayakan manusia.

 Khusus  untuk  tegangan  tinggi,  medan  elektromagnetik  yang  berasal  dari  saluran  udara,  sering 

dianggap berbahaya untuk keselamatan manusia.

Sedangkan di antara pertimbangan-pertimbangan bagi kabel tanah dapat dikemukakan hal-hal berikut:

Keuntungan atau kelebihan berupa:

• Karena kabel tanah tidak terlihat, maka tidak mengganggu pemandangan dan lingkungan, Hal ini 

penting untuk kota yang padat penduduknya serta padat lalu-lintas kendaraan.

• Pengoperasiannya lebih mudah karena tidak terpengaruh oleh hujan, petir atau angin ribut..

Sedangkan kerugian atau kekurangannya diantaranya:

• Harganya yang tinggi, lebih-lebih untuk tegangan yang tinggi

• Bilamana  terjadi  gangguan;  tidak  mudah untuk menemukan tempat  gangguan terjadi.  Lagipula, 

melakukan  reparasi  pada  kabel  tanah  yang  rusak,  sangat  sulit  karena  mengganggu  lalu-lintas 

kendaraan, sehingga menambah masalah kemacetan lalu-lintas.

Dengan memperhatikan apa yang dikemukakan diatas dapat secara umum disimpulkan bahwa untuk 

saluran udara lebih menguntungkan pada::

• Tegangan yang tinggi atau ekstra tinggi

• Penggunaan di luar daerah perkotaan

• Kota yang penduduknya tidak terlampau padat.
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Sedangkan untuk kabel tanah lebih cocok bagi:

• Tegangan menengah

• Kota yang berpenduduk padat dan lalu-lintas ramai.

KABEL TEGANGAN MENENGAH

I. KONSTRUKSI
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Kabel yang berisolasi bahan plastik ( thermoplastic atau thermoset ) banyak digunakan untuk 

berbagai keperluan, misalnya :

• Transmisi dan distribusi tenaga listrik

• Penyaluran isyarat ( signal )

• Pengendalian ( control cable )

Pada prinsipnya kabel itu dapat dibagi atas dua bagian yang penting , yaitu:

Penghantar : bahan yang menyalurkan daya maupun sinyal listrik

Isolasi : bahan yang menyekat penghantar dari benda-benda lain

Bahan penghantar : Tembaga, alumunium, alumunium campuran, dsb

Bahan isolasi : PVC, PE, XLPE, dan sebagainya.

Untuk kabel tanah, maka diberikan lapisan pelindung, yang terdapat berupa kawat atau pita spiral baja 

yang digalvanisasikan.

Untuk  pelindung  yang  kedap  terhadap  gas  maka  dipakai  perisai  yang  berupa  pipa  bergelombang 

( corrugated metal sheathed).

Sebagai bahan selubung dapat berupa lapisan PVC atau PE.

Kombinasi antara pelindung dan selubung dipilih sedemikian rupa sehingga memberikan hasil yang 

optimal untuk suatu pemakaian.

Khusus untuk kabel tanah tegangan menengah dan tinggi umumnya mempunyai  konstruksi sebagai 

berikut:

Penghantar, lapisan semikonduktip dalam, isolasi, lapisan semikonduktip luar, lapisan pita tembaga, 

lapisan pembungkus bersama dan sebagai pelindung mekanis digunakan lapisan kawat atau pita baja 

( steel armouring) dan bagian paling luar adalah selubung luar ( outer sheath) (lihat gb I, II dan III ).

II. PENGANGKUTAN DAN PEMASANGAN KABEL

PENGANGKUTAN KABEL

1. Pemeriksaan pada waktu pemuatan.

Benda-benda tajam serta  yang  bisa  menyebabkan  kontaminasi agar  disingkirkan  dari  bak  truk 

pengangkut.

2. Pemuatan.

Pemuatan dapat dilakukan dengan Derek atau forklift.
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a. Dengan Derek.

Poros dan tali sling pengangkat harus memenuhi syarat-syarat keamanan.

Poros harus dimasukkan pada lubang as drum ( gb 1)

b. Dengan forklift

Jangan  mendorong  drum  dengan  garpu  forklift.  Drum  harus  diangkat  tanpa  membuat 

gesekan dengan jalan dan diturunkan perlahan-lahan ( gb 2)
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3. Penempatan drum selama pengangkutan dan penyimpanan

Pengganjal harus diletakkan pada keempat sudut drum jangan di tengah-tengah drum ( gb 3).
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Drum yang berdekatan harus diganjal atau diikat dengan tali dan taruhlah bantalan-bantalan disela-

sela setiap drum ( gb 4)

Jangan memaku di bagian tengah sisi drum, pakulah dipinggirannya ( gb 5)

4. Jangan menaruh drum pada posisi datar ( gb 6)

5. Jagalah  agar  drum-drum  tetap  kering.  Bila  akan  disimpan  ditempat  terbuka,  tutuplah  drum 

dengan lembaran terpal, misalnya ( gb 7)

6. Penggelindingan drum.

Pemindahan  drum  sebaiknya  dilakukan  dengan  kendaraan  akan  tetapi  kalau  terpaksa 

menggelindingkannya,  gelindingkanlah searah dengan anak panah pada drum ( tulisan “roll this 

way’ ) (gb 8). Disarankan sebaiknya drum drum tidak dipindahkan dengan cara penggelindingan 

melebihi jarak 20 meter. 
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7. Pembongkaran muatan
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Jangan menjatuhkan drum dari ketinggian. Drum-drum harus diturunkan dengan truk forklift atau 

derek ( gb 9)

8. Pembongkaran kabel

Kabel  dibongkar  dengan  cara  menempatkan  drum  diatas  poros  penyngga  kemudian  ditarik 

ujungnya dengan pulling eye ( gtb 10 )
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Pemeriksaan sebelum pemasangan

Sebelum kabel dipasang haruslah diadakan pemeriksaan untuk mengetahui baik tidaknya kabel 

tersebut. Pemeriksaan ini biasanya berupa pengukuran tahanan isolasi.

Setelah kabel dipotong

Apabila  jangka  waktu  antara  setelah  kabel  dipotong,  dan  pemasangan  termination  atau 

penyambungan kabel masih agak lama, ujung kabel tersebut harus ditutup dengan “ end-cap” dari karet 

atau PVC atau pelindung lainnya untuk mencegah masuknya uap air / air kedalam kabel.

Tegangan tarik maksimum yang diijinkan untuk kabel tenaga

1 Dengan “ Pulling Eye”

Tegangan tariknya 

P = K x A

P = tegangan tarik maksimum dalam satuan Newton

K = 50  ( untuk penghantar tembaga )

= 30   ( untuk penghantar alumunium)

A = luas penampang konduktor dalam mm 2

2. Dengan “ Basket Grip “

Kabel dengan selubung PVC

P = 1 x luas penampang selubung ( mm 2 ) dengan satuan  kg

Panjang basket grip pada selubung tidak boleh kurang dari 500 mm.
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Catatan:

a) Jangan melampaui harga diatas untuk menghindari putus atau mulurnya penghantar kabel. Kabel 

berperisai pita baja nampaknya seolah-olah tahan akan tarikan padahal nyatanya tidaklah demikian.

b) Hindari belokan tajam pada instalasi didalam duct karena tegangan tarik naik dengan cepat pada 

bagian ini pada saat kabel ditarik.

c) Dalam pemasangan kabel, hindari route yang berbentuk hurus “S”.

Diameter gulung yang diijinkan

Kabel tidak boleh digulung dengan diameter gulung lebih kecil dari yang tertera pada Tabel 

berikut:

Diameter gulung minimum yang diijinkan ( D = diameter luar kabel

Jenis kabel XLPE

Tegangan rendah dan Menengah

Penghantar tunggal Penghantar banyak

Kabel tanpa sheath atau perisai logam 20 D 15 D
Kabel dengan sheath alumunium corrugated 20 D 20D
Kabel dengan perisai kawat atau pit baja 20 D 15 D

BENTURAN DAN TEKANAN PADA KABEL

Benturan benturan dan tekanan yang  mengenai kabel sekalipun tidak meninggalkan bekas pada 

permukaan luar  kabel,  akan menyebabkan turunnya mutu  kabel  dan lama kelamaan bisa berakibat 

rusaknya kabel ( breakdown ).

Oleh sebab itu dianjurkan untuk menghindari benturan pada kabel.. Pada waktu pemasangan 

kabel-kabel dengan selubung PVC janganlah memberi tekanan pada kabel. PVC dapat berubah bentuk 

bahkan  pada  sushu ruang sekalipun  (  gejala  ini  dikenal  dengan sebutan  “  cold-flow”),  karenanya 

menjepit kabel dengan jepitan maupun melalui packing karet dengan maksud mencegah perembesan 

air haruslah dihindari.

Kode pengenal Jenis kabel

N - Kabel jenis standar, dengan tembaga sebagai penghantar

NA - Kabel jenis standar, dengan Alumunium sebagai penghantar

 ________________________              
TE411-Chris Timotius Ir,MM

75



Y - Isolasi PVC

2Y - Isolasi PE

2X - Isolasi XLPE

S - Lapisan pita tembaga ( pada kabel berurat tunggal)

SE - Lapisan pita tembaga pada tiap urat ( pada kabel berurat jamak)

C - Lapisan kawat tembaga konsentris ( sebagai penghantar netral )

M - Selubung luar PVC untuk kabel NYM

W…. - Perisai pipa tembaga bergelombang

- Perisai pipa alumunium bergelombang

- Perisai pipa Baja bergelombang

- Perisai pipa baja tahan karat bergelombang

F - Kawat Fleksibel, seperti pada NYAF

F - Perisai dari kawat baja pipih

R - Perisai dari kawat baja bulat

Gb - Perisai dari spiral pita baja

B - Perisai dari pita baja

T - Penggantung untuk kabel udara

Y - Selubung luar PVC

2Y - Selubung luar PE

re - Penghantar padat bulat

rm - Penghantar bulat berkawat banyak

se - Penghantar padat berbentuk sector

sm - Penghantar dipilin bentuk sector

cc - Dipilin bulat dipadatkan

-I  *) - Kabel dengan system pengenal warna urat dengan Hijau Kuning

-O  *) - Kawat dengan system pengenal warna urat tanpa Hijau Kuning

*) Untuk kabel dengan   6,00 =
E
E

 / 1 kV; tidak berlaku bagi kabel dengan penghantar konsentris, 

misalnya kabel tegangan menengah dan tinggi.
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III,  PENGERJAAN  TERMINATING  DAN  JOINTING  UNTUK  KABEL  TEGANGAN 

MENENGAH

Petunjuk Umum, Pemasangan terminal dan joint

III.1.  Dalam persiapan  melakukan  Jointing  dan  Terminating  agar  diusahakan  daerah  sekelilingnya 

bebas dari air dan dibuat ruang yang cukup luas, supaya lebih leluasa melakukannya.

III.2.  Usahakan agar  dalam pengerjaannya,  tangan kita  harus  selalu  bersih  dan  bila  menggunakan 

sarung tangan jangan yang terbuat dari katun atau sejenisnya, agar supaya tidak meninggalkan 

serat-serat  dari  sarung tangan tersebut  yang  akan menimbulkan kontaminasi  ,  terutama pada 

waktu pemasangan isolasi.

III.3. Dalam mengupas kabel, harus diperhatikan ukuran-ukurannya (sesuai dengan petunjuk pabrik 

yang disertakan dengan perlengkapan joint dan teminal tesebut ).

III.4, Waktu mengupas lapisan semikonduktif  luar, harus dilakukan dengan hati-hati ( lihat gb 11), 

jangan sampai  permukaan isolasi  tergores oleh pisau, yang mana hal itu dapat menimbulkan 

tracking dan dapat mengakibatkan terjadinya breakdown.

III.5.  Kemudian  seluruh  permukaan  isolasi  dibersihkan  dengan  kain  /  kapas  pembersih  yang 

dicelupkan  dalam  cairan  solvent  yang  mudah  menguap,  seperti  Trichloroethylene  dan 

sebagainya.

Perhatikan  jangan  sampai  kena  lapisan  semikonduktif  sebab  cairan  solvent  tersebut  akan 

melunturkan semikonduktif  dan apabila  lunturannya  tertinggal  pada permukaan isolasi,  dapat 

menyebabkan tracking ( cara membersihkan yang baik lihat gb 12 ).

III.6.  Setelah  langkah-langkah  persiapan diatas  selesai,  maka  dapat  dilanjutkan  antara  lain  dengan 

pemasangan tape, “stresscone” dan sebagainya..
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Tape harus ditarik dengan kuat waktu dililitkan agar tidak terjadi rongga udara didalam lapisan-

lapisan tape itu, yang dapat menimbulkan “Internal Discharge” dan menyebabkan umur Joint dan 

Terminal tersebut tidak lama.

Catatan:

Untuk  keterangan  lebih  lanjut  mengenai  Jointing  dan  Terminating  di  Indonesia,  anda  dapat 

menghubungi, 3M, Seram, Raychem, Kabeldon dan lain lain.
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IV. PENGUJIAN LISTRIK TERHADAP INSTALASI KABEL TEGANGAN MENENGAH.

Setelah kabel dan perlengkapan ( accessories – misalnya; termination, jointing) dipasang, perlu 

diuji  dengan  tegangan  arus  searah  (DC)  untuk  mengetahui  apakah  instalasi  dari  kabel  dan 

perlengkapan sudah terpasang dalam keadaan baik.

Tegangan uji, lama pengujian lihat table dibawah ini :

Jenis Kabel Tegangan Pengujian

Arus searah

Lama

Pengujian
10 kV 24 kV 15 menit
15 kV 36 kV 15 menit
20 kV 48 kV 15 menit
30 kV 72 kV 15 menit
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BAB VIII. GARDU  DISTRIBUSI

Gardu  distribusi  berfungsi  untuk  mengubah  tegangan  menengah  menjadi  tegangan 

rendah dan sekaligus sebagai penyalur daya dari kabel  jaringan primer tegangan menengah ke jaringan 

tegangan rendah.  Peralatan  peralatan  utama yang terdapat  pada gardu distribusi  dapat  dilihat  pada 

gambar VIII.1

Gb VIII.1. Gardu distribusi beserta peralatan utamanya

Dari gambar diatas, adalah kabel masuk ( incoming cable) dari gardu induk atau dari gardu 

distribusi sebelumnya, dihubungkan ke rel utama melalui sakelar pemisah ( isolating switch ) berfungsi 

untuk menghubungkan dan membuka rangkaian dalam keadaan tidak berbeban.

Kabel keluar ( outgoing cable) yang menhubungkan gardu distribusi dengan gardu hubung atau gardu 

distribusi lainnya, ditarik dari rel utama melalui saklar beban ( load break switrch ) yang bekerja untuk 

membuka dan  menutup  rangkaian  dalam keadaan berbeban..  Saklar  beban ini  dipergunakan untuk 

pemutusan  dan  pengisian  saluran  arus  magnetisasi  dan  arus  beban  sehingga  dalam  kerjanya 

memerlukan peralatan pemadam busur api. Trafo distribusi dihubungkan ke rel utama melalui saklar 

pemisah  yang  dihubungkan  seri  dengan  sekring,  dan  hubungan  ke  rel  tegangan  rendahnya  juga 

dihubungkan dengan saklar pemisah.  Jenis gardu distribusi saat  ini banyak digunakan gardu beton.

Berdasarkan pemakaian  daya  listriknya,  gardu  beton dapat  dibedakan menjadi  tiga  macam, 

yaitu:
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a) Gardu konsumen umum ( publik   )  

Gardu ini adalah gardu yang menyalurkan daya untuk konsumen biasa ( perumahan ). Gardu ini 

mempunyai 2 sel tegangan menengah untuk masing-masing kabel yang masuk dan kabel keluar., 

satu sel tegangan menengah untuk pengaman trafo dan biasanya disiapkan satu tempat untuk satu 

kubikel cadangan.

Gardu konsumen umum mempunyai 2 tipe yaitu tipe 7 R2 dan A2. Jika diperlukan satu arah kabel 

tambahan  yang  tetap,  maka  dipakai  tipe  8  R,  yaitu  gardu  yang  mempunyai  3  sel  tegangan 

menengah  untuk  kabel  masuk  dan  keluar,  dan  1  sel  tegangan  menengah  pengaman  trafo  dan 

disiapkan tempat untuk satru sel cadangan.

b) Gardu campuran   ( gardu konsumen umum dan konsumen khusus   )

Gardu ini dipergunakan untuk konsumen khusus seperti pabrik, kantor atau rumah sakit dan juga 

untuk konsumen umum disekitarnya.

Gardu ini terdiri dari tipe ST 16 yang mempunyai beberapa perbedaan susunan.

Susunan no 1.

Mempunyai  2 buah trafo dengan kapasitas  masing-  masing 630 KVA dan dipergunakan untuk 

konsumen umum dan khusus,  terdiri  dari  4 sel  tegangan menengah yaitu  satu sel  untuk kabel 

masuk, satu sel untuk kabel keluar, satu sel tegangan menengah untuk pengaman trafo konsumen 

umum, dan satu sel tegangan menengah untuk pengfaman trafo konsumen khusus. .

Susunan no 2.

Susunan ini mempunyai 6 buah sel tegangan menengah yaitu 3 buah pada konsumen umum dan 3 

buah pada konsumen khusus yang masing masing terdiri atas 1 sel trafo tegangan, 1 sel pemutus 

minyak dan 1 sel pengaman trafo. Antara kedua ruangan tersenut disekat dengan sebuah pintu.

Susunan no 3.

Untuk susunan no 3 ini ko nsumen khusus dapat mempunyai daya lebih dari 630 KVA. Jumlah 

selnya  7 buah dengan 6 sel  seperti  pada  susunan no 2 diatas  dan 1 sel  tambahan  berisi  LBS 

( pemutus ) yang dapat menyalurkan daya ke gardu satelit.

Susunan no 4

Pada susunan no 4 ini selain mempunyai satu trafo untuk konsumen khusus, juga dilengkapi 2 sel 

tegangan menengah untuk system distribusi khusus ( kedua sel tersebut untuk kabel masuk dan 

kabel keluar, sehingga system distribusi khusus tadi merupakan ring / loop).
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Susunan no 5.

Pada susunan no 5 ini selain 1 sel trafo untuk konsumen umum , untuk konsumen khusus hanya 

ada 2 sel tegangan menengah ( pemutus / LBS) dan digunakan untuk keluar-masuk kabel system 

distribusi khusus kepunyaan konsumen khusus btersebut.

 

c) Gardu konsumen khusus ( private)

Gardu ini hanya digunakan untuk konsukmen khusus yaitu pabriuk, rumah sakit atau kantor yang 

besar dengan daya antara 100 KVA sampai lebih dari 1260 KVA.

Tipe gardu yang digunakan adsalah ST 16, ST 17 dan ST 18.

Bila menggunakan tipe ST 16 berarti ST 16 dengan susunan no 6.

Sedangkan tipe ST 17 juga mempunyai  beberapa susunan berdasarkan daya yang disalurkan ke 

konsumen tersebut.

Susunan no 1

Daya yang disalurkan maksimum adalah 630 KVA dan hanya menggunakan 1 trafo saja.

Susunan no 2

Besar daya yang disalurkan antara 630 KVA sampai 1260 KVA, yaitu menggunakan satu buah 

trafo dan satu pemutus pengaman trafo untuk disalurkan ke gardu satelit.

Karena  pengukuran  pada  sisi  tegangan  menengah  maka  mempunyai  beberapa  sel  tegangan 

menengah yaitu untuk masuk kabel, keluar kabel, trafo tegangan, pengaman trafo, pemutus minyak 

dan pengaman trafo.

Susunan no 3

Besarnya daya yang dapat disalurkan lebih dari 1260 KVA, dengan menggunakan satu buah trafo 

630 KVA dan 1 pemutus yang menyalurkan daya ke instalasi konsumen ( private installation ).

Susunan n  o 4  

Besar daya yang dapat disalurkan lebih dari 1260 KVA, yaitu dengan memasang 1 trafo dan 1 

pemutus untuk menyalurkan daya ke system distribusi khusus milik konsumen.

Susunan no 5

Besar daya yang disalurkan lebih dari 1260 KVA, tanpa memakai trafo tetapi memakai 2 pemutus 

untuk system distribusi khusus milik konsumen.
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Selain jenis dan tipe gardu distribusi yang telah dijelaskan diatas, dalam system spindle dipergunakan 

juga gardu satelit dan gardu tengah.

a) Gardu Satelit  

Gardu  satelit  adalah  merupakan  gardu  distribusi  yang  tidak  dilengkapi  dengan  sel  tegangan 

menengah dan hanya mempunyai 1 trafo dengan kelengkapantegangan menengah sampai tegangan 

rendahnya.

Tipe yang dipergunakan adalah tipe 7 R2 dan tipe ST 18.

Untuk gardu satelit ST 18 mempunyai 2 susunan, yaitu:

Susunan no 1

Digunakan untuk konsumen khusus dengan beban kurang dari 630 KVA dengan tegangan rendah 

220/127 Volt, atau untuk beban yang kurang dari 400 KVA dengan tegangan rendah 380/220 Volt, 

pengukuran pada sisi tegangan rendahnya.

Susunan no 2.

Seperti susunan no 1, hanya pengukuran dilakukan pada sisi tegangan menengah.

Letak gardu satelit untuk system spindle dapat dilihat pada gambar VIII.2

Gb VIII.2. Letak gardu satelit pada system spindel

. 
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Gb VIII.3. GD untuk umum tipe 7R2
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8.5GD A2 untukmum
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Gb VIII.6.GD 8R Susunan 1
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Gb VIII.7. GD ST 16 Susunan 1
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Gb VIII.8. GD ST 16 susunan 2
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Gb VIII.9. GD ST 16 Susunan 3
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Gb VIII.10. GD ST 16 Susunan 4
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Gb VIII.11. GD ST 16 Susunan 5
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Gb VIII.12. GD 

ST 16 susunan 6
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Gb VIII.13. GD ST 17 susunan 1
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. GD ST18 ssn 1
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Gb8.15.GD ST 18 ssn2

 ________________________              
TE411-Chris Timotius Ir,MM

97



TRANSFORMATOR

Transformator  Daya  merupakan  alat  yang  memegang  peran  penting  dalam  Gardu  Induk. 

Transformator  mengubah  tegangan  menengah  menjadi  tegangan  tinggi  /  ekstra  tinggi  (  GI 

pembangkit),  mengubah tegangan tinggi menjadi tegangan menengah (GI transmisi)  dan mengubah 

tegangan menengah menjadi tegangan rendah ( gardu Distribusi )..

RUGI-RUGI ENERGI

Pada umumnya dapat disebutkan bahwa dalam sebuah transformator terdapat dua jenis rugi-

rugi, yaitu rugi-rugi tanpa beban dan rugi-rugi beban penuh.

Rugi-rugi tanpa beban yang disebut juga rugi-rugi besi atau rugi-rugi inti , disebabkan arus 

magnetisasi yang mengalir pada inti besi dan kumparan primer yang tidak tergantung dari beban yang 

dipikul. Nilainya biasanya kira-kira 0,5% pada beban penuh nominal, tetapi akan berubah banyak pada 

perubahan tegangan. Sekalipun secara persentase kecil,  namun rugi-rugi ini berjalan terus menerus 

sehingga besarnya cukup penting.

Rugi-rugi beban penuh yang sering juga disebut rugi rugi tembaga, disebabkan arus listrik yang 

mengalir   melalui  resistansi  dari  kumparan  primer  maupun kumparan  sekunder.  Rugi-rugi  I 2 R ini 

bervariasi  dengan  kuadrat  arus  yang  mengalir  dan  dengan  besaran  resistansi.  Karena  arus  yang 

mengalir  didalam  suatu  rangkaian  berbanding  terbalik  terhadap  tegangan,  rugi-rugi  tembaga 

berbanding terbalik dengan kuadrat dari tegangan. Karenanya pada transformator transformator dengan 

kapasitas yang sama, rugi-rugi pada kumparan primer lebih rendah bila nilai tegangan nominal lebih 

tinggi.

Baik rugi-rugi tanpa beban maupun rugi-rugi beban penuh berbeda dengan berbagai kapasitas 

dan juga berbeda untuk berbagai merek pabrik yang membuatnya. Rugi-rugi ini biasanya dicantumkan 

sebagai suatu persentase pada tegangan nominal dan beban penuh. Rugi-rugi tanpa beban juga sering 

dinyatakan dalam watt atau sebagai persentase beban penuh dalam watt.  

IMPEDANSI: RESISTANSI DAN REAKTANSI

Rugi-rugi  tembaga  maupun  pengaturan  tegangan  memerlukan  nilai-nilai  resistansi  dan 

reaktansi  (serta  impedansi)  dari  transformator  diketahui.  Ketiga  nilai  itu  mewakili  baik  kumparan 

primer  maupun  kumparan  sekunder  dari  transformator.  Nili  nilai  ini  biasanya  dicatat  oleh  pabrik 
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sebagai persentase yang berkaitan dengan turun tegangan. Persentase memberikan nilai dalam volt bila 

menyangkut aplikasi tegangan primer atau sekunder  Dari tegangan dan arus nominal dapat diperoleh 

nilai-nilai dalam besaran ohm.

Besar persentase impedansi yang dibentuk untuk sebuah transformator mewakili besar turun 

tegangan  yang  akan  terjadi  bila  transformator  dilalui  oleh  arus  arus  nominal  pada  sisi  sekunder. 

Dengan demikian  persentase  impedansi  dapat  dipakai  untuk menentukan besar  impedansi  (  dalam 

ohm) dari rangkaian primer maupun sekunder sebagai berikut:

Berkaitan dengan sisi primer dapat ditulis:

Z P  = 
P

PP

I
EZ

100
%

Dan untuk sisi sekunder:

Z S  = 
S

SS

I
EZ

100
%

Dimana I P , E P .I S , dan E S  semuanya berada pada nilai-nilai arus beban penuh, Karena:

E P = n E S

Dan sebagai rasio perbandingan, maka:

S

P

Z
Z

 = ( 2)
S

P

E
E

 = n 2

Hubungan antara resistansi R, reaktansi X dan impedansi Z dapat dinyatakan sebagai berikut:

Z 2  = R 22 X+

Dan berlaku  baik untuk nilai-nilai persentase ( %Z, %R, %X) , ataupun dalam ohm sisi primer ( Z P , R

P , X P ) maupun dalam ohm sisi sekunder ( Z S , R S , X S ). Karena nilai nilai persentase impedansi dan 

persentase resistansi transformator  diketahui dari  pabrik, maka persentase reaktansi  dapat diketahui 

dari :

%X = 22 )(%)(% RZ −

Sedangkan persentase resistansi dan persentase reaktansi dapat menghasilkan nilai nilai ohm, pada sisi 

primer maupun sekunder dengan mempergunakan rumus rumums berikut, dimana nilai daya nominal 

transformator adalah kVA n :
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R
1000100

% 2

xkVA
ER

n

P
P =      ( ohm)

R
1000100

% 2

xkVA
ER

n

S
S =       (ohm)

X
1000100

% 2

xkVA
EX

n

P
P =    (ohm)

X
1000100

% 2

xkVA
EX

n

S
S =      (ohm)

Rugi-rugi tembaga,  dinyatakan dalam watt pada beban penuh, disebabkan oleh arus yang melewati 

resistansi kumparan-kumparan sebagai berikut:

W 2
PPt IR=  = R 2

SS I      

Karena nilai rugi-rugi tembaga diketahui dari pabrik, nilai resistansi dapat diketahui dengan rumus 

rumus berikut:

R 2
P

t
P I

W
= ; R 2

S

t
S I

W
= dan

2
2

2

n
I
I

R
R

P

S

S

P ==

TURUN TEGANGAN

Penentuan  turun  tegangan  melalui  transformator  memerlukan  diketahuinya  nilai-nilai 

impedansi,  resistansi  dan  reaktansi  sebagaimana  diketahui  dari  uraian-uraian  terdahulu  mengenai 

system-sistem primer. Turun tegangan itu perlu dinyatakan untuk sisi primer atau sisi sekunder.

Turun tegangan primer adalah:

E tp  = I P  ( R )sincos φφ PP X+

Di mana cos φ  merupakan factor daya

Turun tegangan sekunder adalah:

E tS   = I )sincos( φφ SSS XR +

Juga dapat ditulis:
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Sn

tS

pn

tPt

E
E

E
EE

==
100
%

Nilai nilai Z, R dan X untuk fasa netral dapat pula dipakai pada rangkaian tiga fasa. Karena 

tegangan fasa-fasa system tiga fasa adalah 3  kali nilai fasa netral. , sedangkan nilai tegangan pada 

persamaan  memiliki nilai kuadrat, rasio fasa-fasa terhadap fas-netral adalah 3:1

Bilamana daya nominal transformator adalah kVA n  dan tegangan fasa fasa adalah E P  maka berlaku:

Fasa-fasa:

R P  = 
1000

3
100
%

3

2

xkVA
ER

fn

P      (ohm)

X P   = 
1000100

%

3

2

xkVA
EX

fn

P     (ohm)

Z P    =  
1000100

%

3

2

xkVA
EZ

fn

P       (ohm)

Dan fasa netral

R P    =   
1000100

%

3

2

xkVA
ER

fn

P      (ohm)

 Besaran besaran X P  dan Z P  mempergunakan rumus rumus yang sama seperti untuk satu fasa, namun 

mempergunakan nilai daya nominal transformator tiga fasa.

Bilamana  terdapat  beberapa  transformator  yang  bekerja  parallel,  maka  transformator 

transformator  itu  perlu  memiliki  impedansi  yang  sama  atau  hamper  sama.  Bilamana  impedansi 

berbeda, pembagian beban tidak akan merata, dan akan mengakibatkan adanya arus arus sirkulasi yang 

mengurani  kapasitas  transformator,  menambah  rugi-rugi  dan  menghasilkan  terjadinya  panas  yang 

berlebihan.

HUBUNGAN TRANSFORMATOR

Pada transformator tiga fasa dengan sendirinya terdapat sejumlah 3 fasa. Masing masing fasa 

dapat  dihubungkan dengan cara  tertentu.  Pada  umumnya  dikenal  cara  menghubungkan  kumparan-

kumparan berupa bintang, delta atau segitiga, dan zig-zag atau liku-liku. Hubungan bintang terlihat 

pada gambar (a), dimana terdapat suatu titik bintang O.Cara menyambung kumparan-kumparan yang 
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terpasang pada kerangka magnet tampak pada gambar  (b), sedangkan gambar ( c) memperlihatkan 

diagram vektornya.

Hubungan kumparan dalam bentuk delta atau segitiga terlihat  pada gambar  dibawah ini  (a) 

sedangkan gambar (b) memperlihatkan cara menyambung ketiga kumparan. Diagram vector tampak 

pada gambar (c).
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Hubungan zig-zag atau  liku-liku merupakan  suatu  hubungan istimewa yang hanya  terdapat 

pada transformator distribusi, dan pada sisi sekunder. Karen pada jaringan tegangan rendah terdapat 

banyak pemakai rumah tangga yang mempergunakan sambungan satu fasa, maka beban pada jaringan 

ini ini sering tidak seimbang. Pada transformator distribusi dengan hubungan zig-zag terdapat enam 

kumparan  tegangan  rendah,  yang  cara  menghubungkannya  tampak  pada  gambar  dibawah  ini  (a0, 

diagram vector terlihat pada gambar (b)

Polaritas Transformator.

Dalam suatu transformator 1 phasa 2 lilitan,  tegangan pada terminal terminal sekunder bisa 

berada sephasa atau berbeda 180 0  dengan tegangan yang diberikan pada terminal-terminal sisi primer., 

tergantung pada urutan mana terminal terminal tersebut tinjau.

Pada kebanyakan penggunaan satu phasa, hubungan phasa antara primer dan sekunder tidaklah 

penting, kecuali jika dua atau lebih transformator dihubungkan parallel. Dalam hal demikian adalah 

penting bahwa setiap tegangan sekunder dalam kombinasi parallel adalah sama phasanya.; yaitu setiap 

lilitan sekunder mempunyai polaritas yang sama.

Untuk mencegah keperluan mentest polaritas, secara umum praktis untuk memberi label pada masing 

masing terminal dengan suatu cara yang memberi identifikasi polaritas yang tidak membingungkan..

Karena itu dalam gambar dibawah ini, pemberian label adalah sedemikian sehingga ketika tegangan V

1  diaplikasikan pada transformator dengan arah dari A 1  ke A 2 , tegangan sekunder E 2  bekerja pada 
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rangkaian luar ( beban) dengan arah dari a1  ke a 2 . karena itu jika perbandingan lilitan transformator 

adalah 1:1, kita dapatr berpikir trafo tersebut sebagai “kotak hitam”, didalam mana A 1  dihubungkan 

langsung  dengan  a1  dan  A 2  dihubungkan  langsung  dengan  a 2 ,  Dengan  cara  ini,  sejumlah 

transformator  dengan  label  seperti  itu  dapat  dihubungkan  parallel  dengan  cara  sederhana 

menghubungkan terminal terminal yang mempunyai label yang identik.

KERJA PARALEL

Sama  dengan  batere  ataupun  generator,  transformator  transformator  dapat  bekerja  dalam 

hubungan parallel.  Untuk kerja parallel  tersebut dibutuhkan pergeseran phasa antar hubungan yang 

identik, juga transformator transformator tersebut harus menanggung beban yang sesuai (proporsional) 

dengan nominal daya (kVA) masing masing, dan total output yang diperoleh merupakan jumlah dari 

daya nominal masing masing transformator tersebut.

Untuk memastikan pembagian beban yang benar dan untuk mendapatkan total output nominal, 

untuk kerja parallel tersebut dibutuhkan karakteristik karakteristik transformator sebagai berikut:

1. Nilai perbandingan tegangan ( dan karena itu perbandingan lilitan) haruslah sama.

2. Persentase impedansi harus sama

3. perbandingan reaktansi terhadap resistansi transformator harus sama.

Kita sekarang akan mempelajari ketiga persyaratan tersebut untuk melihat bagaimana mereka 

mempengaruhi kerja parallel transformator.

Perbandingan tegangan yang sama 

Jika ggl induksi sekunder transformator yang dihubungkan parallel tidak sama, maka perbedaan 

ggl  induksi  pada  sekunder  transformator  tersebut  akan menimbulkan  arus  yang  mengalir   melalui 

sekunder sekunder transformator yang terhubung parallel. Arus sirkulasi ini menimbulkan rugi – rugi I

R2  dalam  lilitan  lilitan  transformator  dan  karena  itu  akan  mengurangi  daya  output  yang  dapat 

dihasilkan dari masing masing transformator.
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Jika  dua  transformator,  A  dan  B,  mempunyai  perbandingan  tegangan  yang  berbeda,  akan 

mengalir arus sirkulasi

I = 
BA

BA

ZZ
EE

+
−

Dimana E A  dan E B  adalah tegangan tegangan sekunder hubungan terbuka (yaitu tegangan induksi)., 

dan Z A  serta  Z B  adalah total impedansi ekivalen transformator yang direferensikan pada sekunder 

transformator.

Impedansi  suatu  transformator  umumnya  adalah  kecil,  dengan  demikian  meskipun  suatu 

perbedaan perbandingan lilitan yang kecil akan menimbulkan suatu arus sirkulasi yang besar. Dengan 

demikian, jika perbandingan lilitan transformator yang bekerja parallel tidak sama maka output total 

dari transformator transformator yang bekerja parallel tersebut akan nyata lebih kecil dari pada jumlah 

output nominal transformator transformator tersebut jika mereka tidak bekerja parallel.

Sebagai  aturan umum perbedaan perbandingan tegangan transformator  yang mengakibatkan 

timbulnya arus sirkulasi lebih dari 5% arus beban penuh transformator terkecil haruslah dicegah ( tidak 

diizinkan).  

Persentase Impedansi yang sama

Gambar berikut ini memperlihatkan rangkaian ekivalen suatu transformator.

Masing-masing lilitan suatu transformator memiliki tahanan yang akan meningkatkan susut tegangan 

bila  transformator  tersebut  dibebani.Tahanan  tahanan  tersebut  diperlihatkan  dalam  gambar  diatas 

sebagai  R1  dan  R 2  .Lebih lanjut,  walaupun perancang transformator  mencoba untuk memastikan 

bahwa  seluruh  fluksi  magnit  dalam  suatu  transformator  memotong  kedua  lilitran  transformator,, 
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beberapa fluksi , disebut sebagai “ fluksi bocor” , hanya memotong lilitan yang menghasilkan fluksi 

tersebut. Pengaruh dari fluksi bocor ini dinyatakan dengan suatu reaktansi eksternal pada suatu “ ideal” 

transformator.. Mereka diperlihatkan dengan X1  dan X 2  dalam gambar diatas.

Suatu transformator ideal adalah suatu transformator dimana tidak terdapat fluksi bocor dan 

tidak ada tahanan lilitan., dan karena itu mempunyai perbandingan tegangan yang tepat sama dengan 

perbandingan lilitannya, dan perbandingan arus tepat sama dengan kebalikan perbandingan lilitannya. 

Dalam gambar  diatas,  kita  telah mengabaikan  pengaruh arus magnetisasi.  Arus magnetisasi 

menghasilkan rugi rugi inti (besi ) dan tidak tergantung pada arus beban. Nilai arus magnetisasi ini 

adalah  cukup  kecil  dibandingkan  relative  terhadap  arus  beban.  Sehingga  dapat  diabaikan,  kecuali 

dalam perhitungan efisiensi dan rugi-rugi.

 Jika transformator ideal pada gambar diatas mempunayi perbandingan lilitan 1:1, kita 

dapat menjumlahkan R 1  dan R 2 , dan juga  X1  dan  X 2 , kemudian mengkombinasikan mereka secara 

vector  untuk mendapatkan  suatu  impedansi  total   Z T  yang  dapat  diletakkan disisi  mana saja  dari 

transformator  ideal  tersebut..Pengaruh keseluruhan dari  total  tahanan dan reaktansi  ekivalen adalah 

menghasilkan susut tegangan pada beban, dan juga , meskipun perbandingan lilitan tidaklah 1:1, kita 

tetap  dapat  memindahkan  R  dan  X  dari  satu  sisi  ke  sisi  lain  transformator  selama  kita 

memperhitungkan nilai nilai mereka sehingga susut tegangan total tidak berubah. Dengan perkataan 

lain,  jika  kita  ingin  memindahkan  R1  ke  sisi  sekunder,  dan  pada  beban  penuh,  arus  pada  R1  

menyebabkan susut tegangan x% pada tegangan sisi primer, kita dapat menggantikannya dengan suatu 

tahanan pada sisi sekunder dengan suatu nilai yang menghasilkan suatu susut tegangan sekunder beban 

penuh sebesar x% dari tegangan sekunder rangkaian terbuka. Nilai tahanan yang dibutuhkan adalah 

2
1

N
R

,  dimana N adalah perbandingan lilitan.  Untuk membedakan nilai  R 1  yang baru tersebut,  kita 

dapat menuliskannya sebagai  2 R1  , dimana indeks bawah menunjukkan posisi lilitan asli dari besaran 

tersebut, sedangkan indeks atas menunjukkan ke lilitan mana besaran tersebut telah dipindahkan, atau 

direferensikan.. Reaktansi X1  dapat diperlakukan sesuai dengan R1  tersebut.

Gambar (a) dibawah ini memperlihatkan rangkaian ekivalen dengan semua nilai nilai direferensikan 

pada lilitan sekunder. Dalam gambar (b) kita telah mengkombinasikan komponen komponen R dan X 

ke suatu nilai impedansi total 2 Z T  yang direferensikan pada lilitan sekunder.
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Jelas bahwa:

2 Z T  = 2
1

2
2

2
1

2
2 )()( XXRR +++

Suatu nilai lain,  TZ1  akan timbul jika kita mereferensikan seluruh nilai komponen komponen R dan X 

ke lilitan primer. Dalam hal tersebut,

TZ1  = 2
2

1
1

2
2

1
1 )()( XXRR +++

Tetapi, untungnya.  Nilai nilai  TZ2  dan TZ1  lebih mudah dihubungkan oleh

2

1
2

N
ZZ T

T =

Dimana N adalah perbandingan dari lilitan primer kelilitan sekunder.
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N = 
P

S

S

P

I
I

V
V

N
N

==
2

1

Dalam banyak perhitungan perhitungan,  kita  tidak mementingkan nilai  ohm dari  impedansi 

TZ1  atau  TZ2 , tetapi  p ada pengaruh impedansi total tersebut terhadap pengaturan, arus hubung-

singkat,  dan sebagainya.  Karena  itu  adalah  biasa  untuk pabrik  pabrik menyatakan  impedansi  total 

sebagai suatu persentase dari  susut tegangan karena impedansi pada beban penuh terhadap tegangan 

terminal beban penuh nominal pada  lilitan dimana Z T  tersebut direferensikan. Karena itu persentase 

impedansi adalah:

Z% = 
S

TS

V
ZI 1002 ×

 persen

      =  
1

2

1 100
VN

NZNI TP

×
××××

      = 
1

1 100
V

ZI TP ×
 persen

Karena itu Z% mempunyai  nilai yang sama, ditinjau dari lilitan yang manapun, dan dengan 

demikian ia menunjukkan pada transformator secara keseluruhan, dan menghindari keharusan untuk 

mereferensikan impedansi dari satu lilitan ke lilitan yang lainnya.

Jika lilitan sekunder pada gb ( b) diatas dihubung-singkatkan, dan jika Z persen dari tegangan 

primer nominal di terapkan pada terminal terminal primer, akan mengalir arus beban penuh. Dengan 

demikian  persentase  impedansi  dapat  dihitung  dengan  menghubung-singkatkan  satu  lilitan  dan 

mengukur  tegangan yang  harus diterapkan pada lilitan  lain  untuk menghasilkan  arus beban penuh 

mengalir paqda lilitan tersebut. Hal ini merupakan uji rutin yang dilakukan oleh pabrik transformator, 

dan Z% merupakan bagian dari data yang dicantumkan pada plat nama nominal transformator. Uji ini 

dikenal sebagai uji hubung-singkat.
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Sekarang kita perhatikan bagaimana impedansi total ekivalen tersebut berpengaruh pada kerja 

parallel  transformator  transformator..  Perhatikan  gambar  berikut  ini,  dimana  kedua  transformator 

mempunyai perbandingan lilitan yang sama N , tetapi KVA nominal yang berbeda.

Karena  tegangan  yang  sama  diterapkan  pada  kedua  sisi  primer,  dan  kedua  transformator 

mempunyai  perbandingan lilitan  yang  sama,  E A  dan E B  haruslah sama nilainya.  Lebih jauh lagi, 

tegangan tegangan terminal  sekunder adalah identik  dalam hubungan parallel,  demikian juga susut 

tegangan (IZ) pada kedua transformator haruslah sama pada kondisi beban  apapun yang diterapkan., 

Yaitu:

I AA Z  = I BB Z

Atau
A

B

B

A

Z
Z

I
I

=

Karena itu  beban dilayani  secara  proporsional  kebalikan  dari  impedansi  transformator.  Jika 

transformator  transformator  membagi  beban   proporsional  dengan  nilai  KVA  nominalnya,  maka 

selanjutnya impedansi impedansi mereka haruslah berbanding terbalik dengan nilai nominal kVA nya.

Sebagai alternative, beban akan dibagi dengan benar jika impedansi transformator adalah sama. 

Yaitu dengan membagi persamaan diatas dengan V 2 ,

2V
ZI AA  = 

2V
ZI BB

Yaitu Z A %   =  Z B %
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Jika persentase  impedansi  tidak  sama,  dan beban naik secara bertahap,  maka transformator 

yang  mempunyai  impedansi  lebih  kecil  akan  pertama  kali  mencapai  nilai  beban  penuhnya. 

Selanjutnya transformator yang lain akan bekerja dibawah daya output beban penuhnya, tetapi tidak 

ada tambahan beban lagi yang dapat dilayani oleh kombinasi transformator tersebut. Karena itu total 

output yang tersedia akan lebih kecil daripada jumlah kVA beban penuh kedua transformator tersebut. 

Perbandingan Resistansi  / Reaktansi

Walaupun faktor kerja secara keseluruhan ditentukan oleh beban, sudut phasa dari arus arus 

transformator  yang  terpisah dipengaruhi  oleh perubahan kecil  yang diakibatkan  oleh perbandingan 

reaktansi dan resistansi ekvalen transformator., dengan demikian secara ideal perbandingan reaktansi 

dan resistansi dari transformator transformator yang bekerja parallel haruslah sama.

Secara umum tidak mungkin untuk merancang transformator yang mempunyai kVA nominal 

berbeda dan persentase impedansi yang sama, dan pada saat yang sama juga mempunyai perbandingan 

reaktansi  terhadap  resistansi  yang  sama.  Untungnya,  pengaruh  ketidaksamaan  perbandingan  X/R 

adalah kecil, dengan demikian lebih penting untuk merancang persentase impedansi yang sama untuk 

mencapai pembagian beban yang baik. Akan tetapi adalah sulit untuk merancang persentase impedansi 

yang sama jika kVA nominal mempunyai perbedaan yang besar.

Karena itu adalah biasa untuk membatasi kerja parallel transformator transformator dengan perbedaan 

output tidak melebihi perbandingan 3:1. Sebagai contoh, suatu transformator 750 kVA, seharusnya 

tidak bekerja parallel dengan transformator yang mempunyai kapasitas kurang dari 250 kVA atau lebih 

dari 2250 kVA..

Secara umum tidak mungkin untuk mencapai persentase susut tegangan karena tahanan dan 

reaktansi yang sama untuk transformator transformator dengan kapasitas nominal kVA yang berbeda. 

Akan  tetapi,  rekomendasi  3:  1  yang  disarankan  diatas  secara  umum menjamin  bahwa persamaan 

persentase impedansi dapat diperoleh dari perancangan transformator yang mempunyai  standard yang 

baik., dan setiap perbedaan dalam resistansi dan reaktansi tidaklah penting.

Efisiensi Transformator

Secara  konvensional,  efisiensi  setiap  mesin  didefinisikan  sebagai  perbandingan  dari  output 

daya yang berguna terhadap input daya, yaitu:
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η  = input
output

                 = 
input

rugiinput 2−

     = 1 - 
input
rugi 2

     = 1 -  2

2

rugioutput
rugi

+

Bentuk terakhir ini merupakan bentuk yang cocok untuk transformator transformator, karena ia 

hanya membutuhkan rugi rugi yang diukur pada output nominal, dan ini dapat dilakukan dengan uji 

hubung singkat serta uji hubungan terbuka ( tanpa beban = rugi rugi besi), tidak membutuhkan uji 

transformator pada beban penuh.

Rugi rugi transformator dapat diklasifikasikan sebagai:

1. Rugi rugi tetap:    Ini adalah rugi rugi besi ( inti) yang terdiri dari rugi rugi arus eddy dan rugi 

histeresis,  Rugi  rugi  ini  konstan  (  tetap),  jika,  dan  ini  adalah  normal,  tegangan  input  dan 

frekwensi konstant, dan rugi rugi ini timbul setiap saat transformator diberi daya listrik.

2. Rugi rugi tidak tetap ( variable):   Ini adalah rugi rugi I 2 R dalam lilitan lilitan transformator dan 

mereka berubah sesuai dengan kuadrat arus beban.

Dalam setiap  mesin  terdapat  rugi  rugi  tetap  dan  rugi  rugi  tidak  tetap,  efisiensi  maksimum 

terjadi pada beban tertentu, dimana rugi rugi tetap sama dengan rugi rugi tidak tetap.Transformator 

juga memenuhi aturan ini.

Hal ini dapat digunakan oleh perancang untuk untuk menggunakan bahan besi dan tembaga 

dalam  konstruksi  inti  transformator  dan  lilitannya  sedemikian  rupa  sehingga  efisiensi  maksimum 

terjadi pada saat arus beban penuh nominal. Sayang sekali  dalam prakteknya tidaklah semudah ini, 

karena beban pada transformator selalu berubah sepanjang hari, mencapai beban penuh untuk waktu 

yang relative pendek dan turun pada kondisi hampir tidak berbeban untuk periode yang mungkin lebih 

lama. Masalah dalam kondisi ini, adalah mencari perbandingan tertentu dari rugi rugi variable terhadap 

rugi rugi tetap yang akan secara keseluruhan memberikan efisiensi yang terbaik.
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 Walaupun beban berubah-ubah selama periode 24 jam, namun perubahan perubahan ini hamper 

secara sama diulangi setiap hari, karena itu adalah mungkin untuk menggambarkan suatu tipe kurva 

beban suatu transformator seperti pada gambar dibawah ini.

Dalam prakteknya, bentuk kurva beban harian tidak mempunyai bentuk tertentu seperti pada 

gambar tersebut, tapi lebih  mirip pada bentuk tidak tentu seperti pada grafik titik-titik pada gambar 

tersebut.

Total rugi tembaga yang terjadi selama 24 jam akan tergantung pada bentuk dan skala kurva 

beban, tetapi perlu dicatat, rugi-rugi yang sama akan lebih meluas bila suatu beban sama dengan nilai 

 

rms dari beban yang diterapkan secara kontinyu untuk 24 jam. Nilai rms, bukan nilai rata-rata dari 

kurva adalah nilai yang dibutuhkan karena rugi tembaga berubah-ubah sesuai kuadrat dari arus beban.

Nilai rms suatu kurva tidak teratur seperti kurva beban dapat diperoleh dengan mengambil nilai-nilai 

sesaat  pada interval  interval  yang teratur  sepanjang kurva tersebut dan dihitung akar dari  rata-rata 

kuadrat nilai nilai sesaat tersebut., yaitu:

kV Arms = 
n

kVAkVAkVA n
22

2
2

1 ....... +++
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Dengan menggunakan kurva tingkat pada gambar diatas sebagai suatu contoh, dan mengambil 

interval waktu sebagai 1 jam, kita peroleh:

kVA rms    =  
24

)2150()4100()750()1110( 2222 ×+×+×+×

    =  
24

103600

    =  65,7 kVA

Ini, adalah beban harian ekivalen pada suatu transformator, yang mana ketika dibagi oleh output kVA 

nominalnya, memberikan suatu bagian dari beban penuh dimana terjadi rugi besi sama denganj rugi 

tembaga. Kondisi yang dibutuhkan untuk mendapatkan efisiensi terbaik sepanjang hari.

Bila kita ambil transformator dengan kapasitas 125 kVA, maka beban harian penuh ekivalen 

dari transformator tersebut adalah  100
125

7,65 x  atau  . 52,5% dari beban penuh. Karena itu transformator 

tersebut harus mempunyai rugi tembaga sama dengan rugi besi pada kondisi beban 52,5% dari beban 

penuh..

Akan  tetapi  perlu  dicatat,  bahwa  rugi  tembaga  transformator   W Cu  dalam  watt  tidaklah 

berubah-ubah pada saat arus beban penuh nominal. Karena itu pada arus beban penuh, rugi tembaga 

dari suatu transformator yang mempunyai rugi tembaga sama dengan rugi besi pada kondisi  
x
1

 beban 

penuh, adalah:

W CU  =  W 2)1(
xfe

Karena itu dalam contoh diatas,

W Cu   =  W 2)
525,0
1(fe

          = 3,6  W fe

Dengan perkataan lain,  jika suatu transformator 125 kVA dipilih untuk kurva beban sperti 

pada gambar diatas, maka untuk mencapai efisiensi maksimum, pada kondisi beban penuh dibutuhkan 

perbandingan rugi tembaga terhadap rugi besi 3,6.
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Adalah sering terjadi  bahwa kurva beban harian tidak sama sepanjang tahun,  untuk musim 

musim yang berbeda, dan alasan lain perbedaan terjadi pada hari libur dan akhir minggu. Karena itu 

perlu  untuk  mempertimbangkan  unjuk  kerja  sepanjang  tahun..dengan  cara  membuat  kurva  beban 

tahunan dan kemudian menghitung nilai rms tahunan dari beban tersebut. Perbandingan rugi-rugi yang 

dibutuhkan kemudian dihitung dengan cara yang sama sebagaimana contoh perhitungan pada kurva 

beban harian diatas.

Masalah  masalah  efisiensi  kadang  kadang  ditunjukkan  dari  sudut  yang  berbeda.  Sebagai 

contoh, suatu transformator dengan rugi-rugi tertentu bekerja sesuai kurva beban harian atau kurva 

beban tahunan, dan diinginkan menghitung efisiensi sepanjang hari atau sepanjang tahun.

Efisiensi sepanjang hari = harianrugienergigiharianoutputener
giharianoutputener

+

Efisiensi sepanjang tahun = tahunanrugienergigitahunanoutputener
gitahunanoutputener
+

Akan tetapi perbandingan rugi-rugi bukanlah satu-satunya  pertimbangan ketika kita mencari 

efisiensi maksimum, karena perbandingan rugi-rugi itu sendiri tidak menunujukkan besarnya masing-

masing rugi rugi.

Karena itu, meskipun dua transformator dapat mempunyai kVA nominal dan perbandingan rugi 

rugi yang sama;,salah satu transformator dapat lebih efisien dari pada yang lain jika rugi-rugi total 

transformator tersebut lebih rendah.

Dalam batas batas tertentu, biaya pembelian C suatu transformator berbanding terbalik terhadap 

perkalian rugi-rugi tetap dan rugi-rugi tidak tetap, yaitu:

C =  
CufeWW

1

Persamaan  empiris  ini  memperlihatkan  bahwa untuk  biaya  transformator  yang  sama,  suatu 

transformator dapat dirancang dengan rugi-rugi W fe  rendah dan W Cu  yang besar atau dengan rugi-rugi 

W fe  yang besar dan W Cu  yang rendah. Lebih penting lagi, hal ini memperlihatkan jika kedua rug-rugi 

W fe  dan W Cu  dikurangi, biaya transformator akan naik. Karena itu dalam mencari maksimum efisiensi 

suatu transformator tidak hanya dicari perbandingan rugi-rugi yang benar, tapi juga hasil  perkalian W

fe CuW×  harus sekecil  mungkin.  Akan tetapi,  perlu  diperhatikan  hal  hal  lain  daripada  hanya  suatu 
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kondisi dimana adanya pengeluaran lebih untuk mengurangi perkalian rugi-rugi daripada penghematan 

dengan mengoperasikan transformator dengan kondisi rugi.   

TRANSFORMATOR  DENGAN  PENGUBAH  SADAPAN  BERBEBAN  (  ON  LOAD  TAP 

CHANGER)

Dalam system tenaga  listrik  yang  saling  terhubung (  interkoneksi),  secara  praktis  biasanya 

system tenaga  listrik  tersebut  di-operasikan  pada  tegangan  tetap  (konstant )  .  Tegangan  pada  sisi 

pemakai walaupun terjadi perubahan perubahan (susut tegangan) yang disebabkan besar dan distribusi 

beban, tetap dipelihara dalam batas batas yang diizinkan dengan mengatur penyesuaian pada tegangan 

tegangan transmisi dan distribusi. Tegangan tegangan transmisi dan distribusi diatur dengan mengubah 

perbandingan perbandingan lilitan lilitan  transformator dengan penggunaan tap –tap ( sadapan) pada 

lilitan –lilitan transformator tersebut. Dalam kondisi ini, perubahan tap harus dilakukan tanpa memutus 

beban. Penggunaan lain dari pengubah tap ( pengubah sadapan ) transformator termasuk pengaturan 

distribusi daya reaktif antara dua penyulang, dan aliran daya reaktif antara dua bagian system.

Prinsip kerja pengubah sadapan berbeban (on load tap changers ).

Dalam diagram sederhana pada gambar dibawah ini,

Terlihat  bahwa perubahan  tap  dalam keadaan berbeban dapat  diperoleh  dengan pergerakan 

lengan  yang  cukup  lebar  untuk  menghubungkan  dua  terminal  tapping  yang  berdekatan  pada  saat 

bergerak dari satu terminal ke terminal yang lain. Metode ini tidak praktis, karena bagian lilitan antara 
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terminal-terminal yang berdekatan dapat terhubung singkat pada saat perubahan tap dan kontak dapat 

rusak terbakar pada saat memutuskan arus ini.

Berbagai macam rangkaian rangkaian switching telah dirancang untuk mencegah arus hubung 

singkat  yang  besar  selama transisi  dari  satu  tap ke  tap yang lain.  Hal  ini  dapat  diperoleh  dengan 

menggunakan  tahanan  pembatas  arus  (  metode  Jansen)  atau  penggunaan  suatu  reactor  (  metode 

pencegahan  auto  transformator  ).  Kedua  metode  ini  digunakan  dan  masing-masing  mempunyai 

keuntungan –keuntungan tertentu. Gamnar dibawah menunjukkan ide dasar , dimana R1 R 2  berupa 

tahanan atau reactor.   Dalam gambar  tersebut,  lilitan transformator  yang digunakan bekerja 

pada tap 8. Untuk merubahnya ke tap 7, switch M 1  dibuka dan A 2  ditutup. Sekarang tahanan tahanan ( 

reactor reactor) R 1  dan R 2  terhubung seri pada bagian sisa antara tap 7 dan tap 8, membatasi arus 
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hubung singkat.. Arus beban sekarang diambil dari tap 7 melalui R 2  ( yang mana karena itu harus 

cukup besar untuk mengurangi arus hubung singkat ke suatu nilai  yang cukup kecil,  dan sekarang 

harus  bernilai  cukup kecil untuk tidak terlihat pengaruhnya pada arus beban), switch A 1  sekarang 

dibuka, dan switch M 2  ditutup, dan perbahan tap telah selesai.

Untuk mengubah dari tap 7 ke tap 6, pertama kali harus digerakkan selektor sebelah kiri ke tap 

6, lalu M1  ditutup dan M 2  dibuka, dan sisa dari urutan pergerakan sama dengan contoh sebelumnya. 

Perlu dicatat bahwa hanya switch-switch M 21 M  dan A 21 A  yang harus menyambungkan dan memutus 

arus. Seelektor tap hanya perlu dirancang untuk tugas tanpa-beban.. 

Keuntungan  penggunaan  tahanan  adalah  arus  yang  dihubung-putuskan  oleh  A 21 A  adalah 

mendekati  faktor  kerja sama dengan satu.  Hal ini  memungkinkan kerusakan yang jauh lebih kecil 

dibandingkan dengan arus induksi yang harus diputuskan bila menggunakan reactor. .

 

Metode pencegahan dengan auto-transformator.

Suatu modifikasi ke versi reac

ktor diperlihatkan pada gambar dibawah ini yang dilengkapi dengan suatu tabel yang menunjukkan 

kondisi switch-switch untuk setiap posisi tap.

Dalam gambar  tersebut,  transisi  reaktor  reakor  berbentuk suatu “unit  tap tengah kontinyu”. 

Ketika pengubah tap pada posisi-posisi nomor ganjil, reaktor ( preventive auto-transformer) dihubung-

singkat. Pada posisi-posisi nomor genap, “ preventive auto-transformer” menjembatani dua tap lilitan 

yang berdekatan, dan karena itu tegangan output berada ditengah antara dua tap transformator. Karena 

itu, ini adalah keuntungan utama dari versi reactor. Ini menyediakan hamper dua kali jumlah tapping 

tegangan dibandingkan dengan yang bias disediakan oleh taping taping lilitan. Hanya switch-switch R, 

S dan T yang perlu dirancang untuk menyambung dan memutus arus., Switch pemilih tap ( tap selector 

switch) merupakan rancangan yang sedikit lebih mahal untuk kerja tanpa beban.
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Metode switching lain, diperlihatkan pada gambar berikut ini. Alat ini ditambah dengan switch 

balik A, B, C dan D. Keuntungan switch switch pembalik adalah dapat dikiuranginya jumlah lilitan 

tapping..  Sebagai  contoh,  dalam  gambar  sebelumnya  diperlukan  9  tappings  untuk  suatu  daerah 

pembagian  17  tegangan.  Sedangkan  pada  gambar  dibawah  ini  untuk  17  daerah  tegangan  hanya 

diperlukan 5 tapping.
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Ketika switch A dan C tertutup, ( B dan D terbuka); bagian lilitan yang termasuk tap 1 sampai 

5  menolong bagian lilitan yang lain, dan juga, ketika selector bergerak dari 5 menuju 1, jumlah dari 

lilitan aktif bertambah. Dengan menutup switch B dan D dan membuka A dan C, bagian tap lilitan 

akan berbalik secara listrik dan karena itu “melawan” sisa dari lilitan. Bila sekarang selector bergerak 

dari 1 menuju 5, jumlah lilitan aktif akan berkurang. Karena itu jika tap changer ini digunakan pada 

lilitan sekunder, kemudian switch A dan C ditutup,  akan diperoleh tegangan maksimum pada saat 
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selector berada di tap 1. Tegangan output akan turun jika selector switch bergerak dari 1 menuju tap 5.. 

Jika  sekarang switch  pembalik  diaktifkan  (  B dan D tertutup  sedangkan A dan C terbuka),  maka 

tegangan output akan turun lebih lanjut ketika selector bergerak kembali menuju 1. 

Daerah  variasi  tegangan  bila  dirubah  dengan  perubah  tap  biasanya  ± 10 persen  atau  ± 15 

persen dari tegangan nominal.
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