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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Berdasarkan latar belakang tugas akhir yang diambil, terlebih dahulu 

peneliti melakukan studi pustaka untuk pada penelitian-penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya guna menentukan batasan-batasan masalah yang berkaitan 

erat dengan topik penelitian. Referensi ini kemudian akan digunakan untuk 

mempertimbangkan permasalahan-permasalahan apa saja yang berhubungan 

dengan topik penelitian. Adapun beberapa referensi tinjauan pustaka yang 

digunakan sebagai acuan adalah sebagai berikut : 

1. Penelitian yang dilakukan oleh W. Susongko,I N. Setiawan,I N. Budiastra 

(2016) tentang Analisis Ketidakseimbangan Beban pada Jaringan Distribusi 

Sekunder Gardu Distribusi DS 0587 di PT. PLN (Persero) Disrtibusi Bali 

Rayon Denpasar, pada penelitian ini peneliti melakukan analis rugi-rugi 

daya (losses) keadaan beban seimbang dan keadaan beban tidak seimbang 

pada waktu siang dan malam hari di JTR dan SR gardu distribusi DS 

0587.Berdasarkan hasil analisis peneliti, adanya ketidakseimbangan beban 

pada transformator dan JTR DS 0587 telah menyebabkan terjadinya rugi-

rugi daya (Losses). 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Julius Sentosa Setiadji,Tabrani 

Machmudsyah,Yanuar Isnanto (2006) tentang Pengaruh 
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Ketidakseimbangan Beban Terhadap Arus Netral dan Losses pada Trafo 

Distribusi, diperoleh bahwa akibat ketidakseimbangan beban tersebut akan 

menaglir arus di netral trafo. Arus yang mengalir di netral trafo ini 

menyebabkan terjadinya losses (rugi-rugi), yaitu losses akibat adanya arus 

netral pada penghantar netral trafo dan losses akibat arus netral yang 

mengalir ke tanah, semakin besar ketidakseimbangan beban maka arus 

netral yang muncul juga semakin besar dan losses akibat arus netral yang 

mengalir ke tanah semakin besar pula. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tim CoP Distribusi PT. PLN (Persero) 

Cabang Parepare (2009) tentang Penyeimbangan Beban Gardu Distribusi 

Dengan Metode “All Reconnecting ” diperoleh bahwa dengan 

merencanakan dan menetapkan ulang titik sadapan dengan parameter 

pemakaian kWh perbulan terbukti dapat meyeibangkan beban pada tiap fasa 

transformator. 

4. Penelitian yang dilakukan penulis (Tamammul Abrar) tentang “Analisis 

Ketidakseimbangan beban dan Rencana Pemerataan Beban Dengan Metode 

“All Reconecting” di Gardu Distribusi MR 001 PT.(Persero) Cabang flores 

Bagian Barat” peneliti melakukan penelitian dengan menganalisis pengaruh 

ketidakseimbangan beban pada gardu distribusi MR001, dan melakukan 

rencana pemerataan beban dengan metode “All Reconecting” berdasarkan 

data  rata-rata pemakaian kWh listrik tiap harinya. 
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2.2  Sistem Tenaga Listrik 

Sistem tenaga listrik adalah suatu kesatuan dari pembangkitan listrik, unit 

transmisi listrik, dan unit distribusi listrik yang menyalurkan listrik dari produsen 

kepada konsumen dengan dilengkapi sistem proteksi pada kesatuan tersebut, Secara 

umum skema sistem tenaga listrik adalah sebagai berikut, 

Gambar 2.1. Skema Umum Sistem Tenaga Listrik 

Sumber : AC Power System Handbook 

Menurut Whitaker, (2007) pada intinya sistem tenaga listrik dibagi menjadi tiga 

segmen, yaitu Pembangkitan, Transmisi, dan Distribusi. 

2.2.1 Pembangkitan  

Listrik dapat dibangkitkan dengan berbagai macam cara, di dunia saat ini 

banyak yang menggunakan hidroelektrik, nuklir, dan bahan bakar fosil. Bahan 

bakar fosil di sini bisa berarti batu bara, gas alam, ataupun minyak bumi. Namun 
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kecenderungan akan kelangkaan bahan bakar fosil mendorong para ilmuwan untuk 

mencari alternatif sumber energi baru, yaitu biasa digunakan geothermal, angin, 

dan angin. Pada intinya prinsip kerja semua pembangkit listrik tersebut sama, yaitu 

menggunakan sumber-sumber energi tersebut untuk memutar turbin yang 

kemudian akan menghasilkan listrik. 

Biasanya dalam satu sistem kelistrikan terdiri dari beberapa pembangkit 

listrik, dan tidak mungkin semuanya beroperasi setiap waktu, pengoperasian 

pembangkit-pembangkit listrik tersebut disesuaikan dengan beban yang beroperasi, 

apakah sedang beban normal atau beban puncak, biasanya untuk beban normal 

cukup pembangkit-pembangkit besar yang membutuhkan waktu lama untuk 

starting, sementara saat akan mencapai beban puncak, pembangkit listrik tambahan 

akan beroperasi, yaitu pembangkit yang membutuhkan waktu cepat untuk 

beroperasi. 

Kemudian rasio yang biasa digunakan untuk menyatakan utilitas dari 

pembangkit adalah load factor dan capacity factor. Load factor merupakan beban 

rata-rata yang dibandingkan dengan beban puncak pada periode yang sama, 

sementara capacity factor merupakan perbandingan antara beban rata-rata dengan 

output kapasitas dari pembangkit (Whitaker, 2007). 

2.2.2 Transmisi 

Transmisi merupakan komponen yang sangat vital dalam sistem tenaga 

listrik, hal ini disebabkan karena jarak yang digunakan untuk transmisi biasanya 

jauh, sehingga proteksi sistem harus benar-benar dipikirkan, karena yang merusak 
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sistem bisa dari faktor alam ataupun faktor teknis. Biasanya tahap transmisi dimulai 

dari Gardu Induk sampai Gardu Distribusi, dengan level tegangan yang paling 

tinggi di sistem kelistrikan yang terpasang (Whitaker, 2007). 

Komponen paling penting di transmisi adalah konduktor, dari bahan yang 

paling umum digunakan untuk penghantar adalah tembaga, aluminium, dan baja, 

pemilihan bahan itu dilihat dari daya hantar, biaya, dan kekuatan fisik. Sementara 

ada dua kategori desain penghantar yang biasa digunakan dalam mentransmisikan 

listrik, yaitu overhead lines dan underground cables. 

Overhead lines biasanya menggunakan udara sebagai isolasi kawat, 

kemudian dari segi biaya lebih murah karena tidak dibutuhkan isolasi pada kawat, 

namun harus ada proteksi lebih karena sangat rendah terhadap gangguan, seperti 

petir, pesawat, burung, ataupun gangguan-gangguan lainnya. 

 

Gambar 2.2. Overhead Lines 

Sumber : www.omnisens.ch 

Sementara underground cables merupakan transmisi menggunakan kabel bawah 

tanah atau bawah laut. Sistem ini biasa digunakan di kota-kota dengan alasan 

http://www.omnisens.ch/
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estetika, namun isolasi yang digunakan sangat memakan biaya, karena kabel 

tersebut harus tahan terhadap tekanan tanah ataupun air laut. 

 

Gambar 2.3. Underground cables 

Sumber : www.indiamart.com 

2.2.3 Distribusi  

Distirbusi merupakan segmen yang menghubungkan antara sisi transmisi 

dengan konsumen, biasanya dimulai dari gardu distribusi dan berakhir di 

konsumen. Topologi yang umum digunakan di distribusi adalah radial, ring, mesh, 

ataupun spindle, semakin besar suatu kota, maka akan semakin rumit jaringannya, 

dan semakin rumit jaringan tersebut, semakin banyak komponen sistem tenaga 

listrik yang bisa terhubung. Berikut adalah skema umum dari distribusi 
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Gambar 2.4. Skema umum distribusi 

Sumber : Jerry C. Whittaker, AC Power System Handbook 

Secara umum, terdapat dua metode dalam pendistribusian tenaga listrik, yaitu 

distribusi langsung ataupun tidak langsung. Sistem distribusi langsung merupakan 

sistem penyaluran listrik yang tidak melalui jaringan transmisi terlebih dahulu, 

umumnya dilakukan apabila lokasi pembangkit dekat dengan konsumen. 

Sementara sistem distribusi tidak langsung dilakukan jika lokasi Pembangkit 

Listrik dan konsumen berjauhan, sehingga dibutuhkan saluran transmisi. 

Sementara menurut PUIL 2000 (2000), klasifikasi tegangan yang digunakan 

di Indonesia adalah sebagai berikut, 

3 Tegangan Ekstra Rendah, dengan batasan sampai nilai tegangan setingi-

tingginya 50 V. 

4 Tegangan Rendah, level tegangan dari 50 V sampai 1000 V, level tegangan ini 

biasa digunakan di konsumen-konsumen, ada yang 220 V ataupun 110 V. 



13 
 

5 Tegangan Menengah, level tegangan dari 1000 V sampai 35000 V, level 

tegangan ini biasa digunakan di sistem distribusi, dengan nilai nominal 20000 

V. 

6 Tegangan Tinggi, level tegangan di atas 35000 V sampai 245000 V, biasa 

digunakan di saluran transmisi. 

7 Tegangan Ekstra Tinggi, dengan nilai nominal di atas 245000 V, digunakan 

juga di sistem transmisi. 

Nilai-nilai tegangan di atas merupakan level tegangan yang biasa digunakan di 

sistem tenaga listrik Indonesia. 

2.3 Komponen Dalam Sistem Distribusi 

Komponen sistem distribusi adalah keseluruhan komponen dalam sistem 

tenaga listrik  yang menghubungkan secara langsung antara sumber daya listrik 

yang besar (seperti pada gardu transmisi) dengan konsumen tenaga listrik. yang 

termasuk ke dalam sistem distribusi secara umum diantaranya adalah. 

2.3.1 Gardu Induk 

Dalam pendistribusian tenaga listrik, gardu induk berperan sebagai sumber 

energi listrik yang didapat dari sistem transmisi. Gardu induk berfungsi untuk 

menerima daya dari sistem transmisi untuk kemudian diteruskan ke sistem 

distribusi. Di dalam Gardu Induk ini tegangan dari sistem transmisi (150 kV-500 

kV) akan diubah menjadi tegangan untuk distribusi (20 kV). 
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2.3.2 Jaringan Distribusi Primer 

Saluran Distribusi Primer merupakan saluran distribusi yang 

menghubungkan antara gardu induk dengan gardu distribusi. Tegangan nominal 

yang biasa digunakan dalam saluran distribusi primer ini sebesar 20 kV, Jaringan 

ini mempunyai struktur/pola sedemikian rupa, sehingga dalam pengoperasiannya 

mudah dan handal.selain itu cukup banyak pelanggang-pelanggan berdaya besar 

yang langsung berlangganan dari saluran distribusi primer.  

• Sistem / pola Radial 

Pola ini merupakan pola yang paling sederhana dan umumnya banyak 

digunakan di daerah pedesaan / sistem yang kecil. Umunya menggunakan 

SUTM(Saluran Udara Tegangan Menengah), Sistem Radial tidak terlalu rumit, 

tetapi memiliki tingkat keandalan yang rendah (Ulah 2008). 

 

Gambar 2.5. Sistem Radial 

Sumber : Ulah Sakti, Prasetya, Laporan Telaah Staf PT. PLN Persero 
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• Sistem / pola open loop 

Merupakan pengembangan dari sistem radial, sebagai akibat dari 

diperlukannya kehandalan yang lebih tinggi dan umumnya sistem ini dapat dipasok 

dalam satu gardu induk. Dimungkinkan juga dari gardu induk lain tetapi harus 

dalam satu sistem di sisi tegangan tinggi, karena hal ini diperlukan untuk manuver 

beban pada saat terjadi gangguan (Ulah 2008). 

 

Gambar 2.6. Sistem / pola open loop 

Sumber : Ulah Sakti, Prasety,. Laporan Telaah Staf PT. PLN Persero 

• Sistem / pola Close Loop 

Sistem close loop ini layak digunakan untuk jaringan yang dipasok dari satu 

gardu induk, memerlukan  sistem proteksi yang lebih rumit biasanya menggunakan 

rele arah (bidirectional). Sistem ini mempunyai kehandalan yang lebih tinggi 

dibanding sistem yang lain (Ulah 2008). 
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Gardu Distribusi   
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Gambar 2.7. Sistem / pola close loop 

Sumber : Ulah Sakti, Prasetya, Laporan Telaah Staf PT. PLN Persero 

• Sistem / pola Spindel 

Sistem ini pada umumnya banyak digunakan di sistem distribusi. Memiliki 

kehandalan yang relatif tinggi karena disediakan satu expres feeder / penyulang 

tanpa beban dari gardu induk sampai gardu hubung. Biasanya pada tiap penyulang 

terdapat gardu tengah (middle point) yang berfungsi untuk titik manufer apabila 

terjadi gangguan pada jaringan tersebut (Ulah 2008). 

 

Gambar 2.8. Sistem / pola Spindel 

Sumber Ulah Sakti, Prasetya., Laporan Telaah Staf PT. PLN Persero 
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• Sistem / pola Cluster 

Menurut Ulah (2008) sistem cluster sangat mirip dengan sistem spindel, 

juga disediakan satu feeder khusus tanpa beban(feeder expres). 

 

Gambar 2.9. Sistem / pola Cluster 

Sumber : Ulah Sakti, Prasety,. Laporan Telaah Staf PT. PLN Persero 

2.3.3 Gardu Distribusi 

Gardu Distribusi ini berfungsi menghubungkan jaringan tegangan 

menengah (JTM) dengan jaringan tegangan rendah (JTR). Kapasitas transformator 

yang digunakan sebagai gardu distribusi ini lebih kecil dibandingkan dengan 

kapasitas transformator gardu induk. Gardu ini mengubah nilai tegangan sistem dari 

20 kV menjadi tegangan pemakaian 220 V / 380 V. Di Indonesia besar kapasitas 

yang biasa digunakan gardu distribusi adalah 400 kVA, 630 kVA, dan 1000 kVA 

(Nugroho 2012). 

Selain itu gardu distribusi ini juga memiliki berbagai bentuk, tergantung 

dengan lokasi pemasangan, beberapa bentuk tersebut adalah : 
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• Gardu Beton 

Merupakan salah satu jenis  gardu distribusi yang mempunyai bangunan 

pelindung terbuat dari beton. Gardu ini termasuk gardu jenis pasangan dalam, 

karena umumnya semua peralatan penghubung, pemisah, dan transformator 

distribusi berada di dalam bangunan. Peralatan-peralatan tersebut dirancang dan 

instalasi dilokasi yang disesuaikan dengan ukuran  dari gardu beton tersebut 

(Nugroho 2012). 

 

Gambar 2.10 Gardu Beton 

Sumber : ezkhelenergy.blogspot.com 

Sementara ketentuan teknis gardu beton untuk, komponen tegangan 

menengah menurut Nugroho (2012) adalah :  

a. Tegangan perencanaan 25 kV. 

b. Power frekuensi withstand voltage 50 kV dalam 1 menit.  

c. Impulse withstand voltage 125 kV.  

d. Arus nominal 400 A. 

e. Arus nominal transformator 50 A. 

f. Arus hubung singkat dalam 1 detik 12,5 kA. 
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Sementara untuk komponen tegangan rendah, ketentuannya menurut 

Nugroho (2012) adalah: 

a. Tegangan perencanaan 414 V. 

b. Power frekuensi withstand 3 kV dalam 1 menit. 

c. Impulse withstand voltage 20 kV. 

d. Arus perencanaan busbar 800 A, 1200 A, dan 1800 A. 

e. Arus perencanaan sirkit keluar 400 A. 

 

• Gardu Besi (kios) 

Menurut Nugroho (2012) gardu besi adalah gardu yang bangunan 

pelindungnya terbuat dari besi. Gardu ini juga termasuk gardu jenis pasangan 

dalam. Ukuran gardu ini lebih kecil dan biasanya para pekerja tinggal memasang 

fondasinya saja. 

 

Gambar 2.11 Gardu Besi (kios) 

Sumber : ezkhelenergy.blogspot.com 
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• Gardu Tiang 

Merupakan gardu distribusi yang bangunan pelindungnya terbuat dari tiang. 

Biasanya transformator distribusi terletak di atas tiang. Sehubungan karena letak 

transformator yang berada di atas tiang, maka kapasitas transformator tersebut tidak 

bisa terlalu besar, karena semakin besar kapasitas maka ukuran transformator akan 

semakin besar juga. Umumnya transformator yang terpasang di gardu tiang 

memiliki kapasitas 50 kVA untuk satu fasa dan 160 kVA untuk tiga fasa (Nugroho 

2012). 

 

Gambar 2.12. Gambar Gardu Tiang 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Tamammul Abrar 

 

Perlengkapan yang umumnya ada di gardu tiang adalah : 

- Fuse Cut Out 

- Lightning Arrester 
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- Tranformator 

- Lemari PHB 

- Isolator tumpu 

 

• Gardu Mobil 

Gardu distribusi ini memiliki bentuk bangunan berupa mobil, sehingga bisa 

berpindah tempat sesuai kebutuhan. Dikarenakan mobilitas yang tinggi, gardu ini 

biasa digunakan untuk memenuhi kebutuhan daya yang bersifat temporer. Secara 

umum ada dua jenis gardu mobil, yaitu gardu mobil pasang dalam, dengan bentuk 

boks besar, dimana semua instalasi gardu sudah ada di dalam boks tersebut. 

Kemudian ada gardu mobil jenis pasang luar, dengan bentuk berupa mobil trailer, 

sehingga bentuk fisiknya akan lebih panjang, dan semua perlengkapan gardu 

tersebut bisa terlihat dari luar. Untuk masalah kapasitas, biasanya gardu mobil 

pasang luar memiliki kapasitas lebih besar (Nugroho 2012). 

 

Gambar 2.13. Gardu Mobil 

Sumber : materialilmiah.wordpress.com 
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2.3.4 Rak TR 

Merupakan Perangkat Hubung Bagi (PHB) tegangan rendah gardu 

distribusi. Rak TR terpasang pada gardu distribusi pada sisi tegangan rendah atau 

sisi hulu dari instalasi tenaga listrik. Fungsinya adalah sebagai alat penghubung 

sekaligus sebagai pembagi tenaga listrik ke instalasi pengguna tenaga listrik 

(konsumen). Kapasitas Rak TR yang digunakan harus disesuaikan dengan besarnya 

trafo distribusi yang digunakan (Ulah 2008). 

 

Gambar 2.14. Rak TR 

Sumber : Dokumentasi Pribadi Tamammul Abrar 

Rak TR terdiri dari beberapa jurusan yang akan dibagi-bagi ke pelanggan. 

Rak TR terhubung dengan trafo pada sisi sekunder menggunakan kabel single core 

TR dengan diameter 240 mm2. 

2.3.5 Transformator Distribusi  

Transformator distribusi adalah salah satu unit dalam sistem distribusi 

tenaga listrik yang berfungsi mengubah tegangan listrik arus bolak-balik tegangan 
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menengah 20 kV menjadi arus bolak-balik tegangan rendah 380/220 V dengan 

frekuensi tetap. 

Pada kumparan primer akan mengalir arus jika kumparan primer 

dihubungkan ke sumber listrik arus bolak-balik, sehingga pada inti transformator 

yang terbuat dari bahan ferromagnet akan terbentuk sejumlah garis-garis gaya 

magnet ( flux =   

Karena arus yang mengalir merupakan arus bolak-balik maka flux yang 

terbentuk pada inti akan mempunyai arah dan jumlah yang berubah-ubah. Jika arus 

yang mengalir berbentuk sinus maka flux yang terjadi akan berbentuk sinus pula. 

Karena flux tersebut mengalir melalui inti yang mana pada inti tersebut terdapat 

lilitan primer dan lilitan sekunder maka pada lilitan primer dan sekunder tersebut 

akan timbul ggl ( gaya gerak listrik ) induksi, tetapi arah dari ggl induksi primer 

berlawanan dengan arah ggl induksi sekunder sedangkan frekuensi masing-masing 

tegangan tersebut sama dengan frekuensi sumbernya (Nugroho 2012). 

Bagian-bagian dari transformator :  

1. Inti Besi 

Inti besi adalah bagian dari transformator yang berberfungsi untuk 

membangkitkan fluksi yang timbul karena arus listrik dalam kumparan 

trafo, baja tipis yang dibuat berlapis-lapis adalah bahan utama inti besi 

transformator, hal ini dimaksudkan untuk mengurangi panas yang 

diakibatkan oleh arus eddy (eddy current). 

2. Kumparan Primer dan Kumparan Sekunder 
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Kumparan kawat tembaga yang berisolasi baik antar kumparan maupun 

antara kumparan dan inti besi. kumparan primer dan kumparan sekunder 

adalaha kedua kumparan pada transformator, bila salah satu kumparan 

tersebut diberikan tegangan maka pada kumparan akan membangkitkan 

fluksi pada inti serta menginduksi kumparan lainnya sehingga pada 

kumparan sisi lain akan timbul tegangan. 

 

3. Minyak Trafo 

Belitan primer dan sekunder pada inti besi pada trafo terendam minyak 

trafo, hal ini dimaksudkan agar panas yang terjadi pada kedua kumparan 

dan inti trafo oleh minyak trafo dan selain itu minyak tersebut juga sebagai 

isolasi  pada kumparan dan inti besi. 

4. Isolator Bushing 

Pada ujung kedua kumparan trafo baik primer ataupun sekunder keluar 

menjadi terminal melalui isolator yang juga sebagai penyekat antar 

kumparan dengan body badan trafo. 

5. Tangki dan Konservator 

Bagian-bagian  trafo yang terendam minyak trafo berada dalam tangki, 

sedangkan untuk pemuaian minyak tangki dilengkapi dengan konserfator 

yang berfungsi untuk menampung pemuaian minyak akibat perubahan 

temperatur. 

6. Katub Pembuangan dan Pengisian   
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Katup pembuangan pada trafo berfungsi untuk menguras pada penggantian 

minyak trafo, hal ini terdapat pada trafo diatas 100kVA, sedangkan katup 

pengisian berfungsi untuk menambahkan atau mengambil sample minyak 

pada trafo. 

7. Oil level 

Berfungsi sebagai visualiasasi untuk mengetahui keadaan minyak pada 

tangki transformator, oil level inipun hanya terdapat pada trafo diatas 

100kVA. 

  

8. Indikator suhu transformator 

Berfungsi untuk mengetahui serta memantau keberadaan temperature pada 

oil trafo saat beroperasi, untuk trafo yang berkapasitas besar indikator limit 

tersebut dihubungkan dengan rele temperature.  

9. Pernapasan Trafo  

Suhu minyak yang berubah-ubah dikarenakan naik turunya beban trafo dan 

pengaruh suhu udara luar. minyak akan memuai dan mendesak udara diatas 

permukaan minyak keluar dari tangki bila suhu minyak trafo naik, 

sebaliknya bila suhu turun, minyak akan menyusut maka udara luar akan 

masuk kedalam tangki. proses-proses tersebut disebut pernapasan 

transformator, akibatnya permukaan minyak transformator akan 

bersinggungan dengan udara luar, dikarenakan lembabnya udara luar. Oleh 

sebab itu pada ujung pernapasan diberikan alat dengan bahan yang mampu 

menyerap kelembaban udara luar yang disebut kristal zat Hygrokopis 

(Clilicagel).  
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10. Pendingin Transformator  

Perubahan beban dan  perubahan temperatur menyebabkan seluruh 

komponen trafo akan menjadi panas, guna mengurangi panas pada trafo 

dilakukan pendingin pada trafo, adapun cara pendinginan trafo terdapat dua 

macam yaitu : alamiah/natural (Onan) dan paksa/tekanan (Onaf). Pada 

pendinginan alamiah (natural) melalui sirip-sirip radiator yang bersirkulasi 

dengan udara luar dan untuk trafo yang besar minyak pada trafo 

disirkulasikan dengan pompa. Sedangkan pada pendinginan paksa pada 

sirip-sirip trafo terdapat fan yang bekerjanya sesuai setting temperaturnya.  

11. Tap Canger Transformator (Perubahan Tap)  

Tap changer adalah alat perubah pembanding transformasi untuk 

mendapatkan tegangan operasi sekunder yang sesuai dengan tegangan 

sekunder yang diinginkan dari tegangan primer yang berubah-ubah. Tiap 

changer hanya dapat dioperasikan pada keadaan trafo tidak bertegangan 

atau disebut dengan “Off Load Tap Changer” serta dilakukan secara 

manual.  

2.3.6 Saluran Distribusi Sekunder 

Saluran distribusi sekunder merupakan saluran antara gardu distribusi 

dengan pelanggan. Tegangan nominal yang digunakan di saluran distribusi 

sekunder ini bernilai 220 V / 380 V. 
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Gambar 2.15. Saluran Distribusi Sekunder 

Sumber : Jerry C. Whittaker, AC Power System Handbook 

Saluran distribusi ini terhubung dengan pusat-pusat beban yang terbagi menjadi 

berbagai macam golongan. Berdasarkan keputusan presiden Republik Indonesia 

nomor 89 tahun 2002 tanggal 31 desember 2002, golongan pelanggan PT.PLN 

(persero) dapat dilihat pada Tabel 2.1. 
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Tabel 2.1 Penggolongan Tarif Tenaga Listrik 

No 
Golongan 

Tarif 
Peruntukan 

Sistem 
Tegangan 

Batas Daya 

1 S-1 Pemakai Sangat Kecil TR 220 va 

2 S-2 badan sosial kecil sampai dengan sedang  TR 250 va s/d 200kva 

3 S-3 badan sosial besar TM diatas 200kva 

4 R-1 rumah tangga kecil TR 250va s/d 2200va 

5 R-2 rumah tangga menengah TR 
diatas 2200va s/d 

6600 

6 R-3 rumah tangga besar TR diatas 6600va 

7 B-1 bisnis kecil TR 250va s/d 2200va 

8 B-2 bisnis menengah  TR 
diatas 2200va s/d 

200kva 

9 B-3 bisnis besar TM diatas 200kva 

10 I-1 industri kcil/rumah tangga TR 450va s/d 14kva 

11 I-2 industri sedang TR 
diatas 14kva s/d 

200 kva 

12 I-3 industri menengah TM diatas 200kva 

13 I-4 industri besar TT 30000kva keatas 

14 P-1 gedung pemerintahan kecil, sedang TR 250 va s/d 200kva 

15 P-2 gedung pemerintahan besar TM diatas 200kva 

16 P-3 penerangan jalan umum TR diatas 200kva 

17 T Traksi persero PT. KAI TM diatas 200kva 

18 C 
curah/ pemegang izin usaha ketenagalistrikan 

untuk kepentingan umum 
TM diatas 200kva 

19 M 

Multiguna pelayanan dengan kualitas khusus 
dan dan yang karena berbagai hal tidak 

termasuk kedalam ketentuan golongan tarif 
s,r,b,i,p 

TR,TM,TT   

Sumber : Kepres 89 tahun 2002 

2.3.7 Penghantar pada Saluran Distribusi 

Pada umumnya kabel yang digunakan untuk distribusi terdiri atas konduktor 

fasa, kemudian terdapat pelindung yang terbuat dari semikonduktor, isolasi kabel 

tersebut, pelindung isolator yang terbuat dari semikonduktor, kawat netral atau 
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pelindung, dan pada akhirnya selubung penutup. Sebagian besar kabel distribusi 

merupakan kabel dengan konduktor tunggal. 

Berdasarkan penempatannya pada jaringan tegangan rendah, menurut Ulah (2008),  

penghantar pada saluran distribusi dibedakan menjadi dua: 

1. Saluran Udara Tegangan Rendah(SUTR) 

Saluran ini lazimnya ditempatkan diatas tiang (di udara). Ada dua jenis 

penghantar yang digunakan, yaitu penghantar tak berisolasi (kawat) dan 

penghantar berisolasi (kabel). 

Kelemahan penghantar tanpa isolasi adalah rawan pencurian dan rawan 

terjadi gangguan phase-phase maupun phase-netral. Tetapi memiliki 

keunggulan harga yang relatif murah dan mudah dalam hal pengusutan 

gangguan. Sedang penghantar berisolasi memiliki keuntungan dan kerugian 

yang saling berlawanan dengan penghantar tak berisolasi diantaranya 

adalah : 

• Tidak memerlukan banyak peralatan. 

• Penghantar tidak terpisah-pisah sehingga menjadi suatu bagian.  

• Keamanan lebih terjamin sehingga sulit untuk disadap. 

• Pelaksanaan pemasangan lebih sederhana dan relatif mudah. 

• Aman terhadap cuaca. 

•  Aman terhadap gangguan ranting-ranting pohon. 

Bahan isolasi kabel pilin dibuat dari bahan jenis polyethelin yaitu XLPE.  
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Beberapa sifat isolasi XLPE yaitu : 

• Ketahanan temperatur tinggi.  

• Kekuatan mekanis besar. 

• Umur relatif bisa lebih lama. 

• Bersifat elastis / tidak mudah retak. 

• Kerapatan jenis kecil. 

• Tahan terhadap air, minyak dan zat-zat kimia yang terdapat di alam. 

Pada umumnya PT PLN, menggunakan SUTR dengan isolasi (kabel pilin), 

dengan inti alumunium. Standar ukuran kabel yang digunakan adalah 3x 70 

+ 50 mm2. 

2. Saluran Kabel Tegangan Rendah (SKTR) 

Saluran ini merupakan saluran yang ditempatkan dibawah tanah dengan 

isolasi yang telah ditentukan. Tujuan utama penempatan di bawah tanah 

pada umumnya karena alasan estetika, sehingga penggunaan SKTR 

umumnya adalah kompleks perumahan dan daerah perindustrian.  

Keuntungan penggunaan kabel ini adalah estetika yang lebih indah, tidak 

terganggu oleh pengaruh-pengaruh cuaca. Kelemahan kabel ini adalah jika 

terjadi gangguan sulit menemukan lokasinya dan jika terjadi pencurian 

dengan suntikan di bawah tanah akan sulit mengetahuinya. 
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2.4 KWh Meter 

 Menurut pasurono (2013) kWh-meter merupakan suatu alat yang digunakan 

oleh pihak PLN untuk mengukur dan menghitung jumlah pemakaian energi listrik 

yang dikonsumsi oleh pelanggan (konsumen listrik). Ada dua jenis kWh meter yang 

pada umumnya dipakai pada konsumen PLN yaitu kWh meter Analog dan Digital. 

2.4.1 KWh Meter Analog (Pascabayar)  

KWh-meter Analog adalah alat yang digunakan untuk mengukur energi 

listrik. Bagian-bagian utama dari sebuah kWh-meter adalah kumparan tegangan, 

kumparan arus, sebuah piringan aluminium, sebuah magnet tetap, dan sebuah gir 

mekanik yang menggerakkan counter untuk menghitung jumlah energi listrik yang 

dikonsumsi. 

 

Gambar 2.16. Medan magnet pada kWh meter analog 

Sumber : Pasurono, Perancangan KWh Meter Digital Menggunakan KWh Meter 

Konvensional 
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Arus listrik yang melalui kumparan arus menimbulkan adanya medan di 

permukaan kawat tembaga pada koil kumparan arus. Sebuah piringan aluminium 

yang berada pada medan kumparan arus menyebabkan adanya arus pusar (eddy 

current) pada piringan tersebut. Reaksi arus pusar dan medan kumparan tegangan 

membangkitkan torsi terhadap piringan dan menyebabkannya berputar. Kecepatan 

putar piringan dipengaruhi oleh besar kecilnya arus listrik yang melalui kumparan 

arus (pasurono, 2013). 

Poros yang menopang piringan aluminium dihubungkan melalui susunan 

roda gigi untuk menggerakkan counter penghitung pemakaian energi listrik. 

2.4.2 KWh Meter Digital (Prabayar) 

KWh-meter digital PLN menggunakan system prabayar. Ketika pelanggan 

resmi menjadi pengguna kWh-meter digital maka pelanggan akan mendapat sebuah 

kartu prabayar (ID Card). Kartu prabayar selain sebagai nomor identitas pelanggan 

prabayar, juga berfungsi sebagai alat transaksi pembelian energi listrik (token 

stroom). Pembelian token stroom dapat dilakukan di kantor pelayanan PLN terdekat 

dan di bank yang telah bekerjasama dengan pihak PLN. 

Pengisian ulang pulsa dilakukan dengan cara memasukkan 20 digit angka 

yang terdapat pada struk token stroom. Apabila proses pengisian berhasil maka sisa 

pulsa kWh-meter yang masih ada sebelumnya akan segera ditambahkan dengan 

jumlah pulsa kWh yang baru saja diisikan. Dengan menngunakan kWh meter 

prabayar penggunaan listrik jadi lebih bisa terkontrol karena jumlah kWh tersisa 

akan langsung ditampilkan, menurut Pasurono (2013) konsumen listrik prabayar 
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dapat langsung mengetahui rata-rata penggunaan energi listrik tiap harinya dengan 

rumus berikut. 

Rata-rata kWh tiap hari  = 
𝑙𝑖𝑚𝑎 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑒𝑙𝑖𝑎𝑛 𝑘𝑊ℎ 𝑡𝑒𝑟𝑎𝑘ℎ𝑖𝑟

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ ℎ𝑎𝑟𝑖
         (1) 

Rata-rata kWh tiap jam  = 
𝑅𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎 𝑘𝑊ℎ 𝑡𝑖𝑎𝑝 ℎ𝑎𝑟𝑖

24
         (2) 

Dari nilai rata-rata penggunaan kWh listrik tiap hari dan tiap jam dapat diketahui 

kontribusi beban masing-masing pelanggan pada tiap jam dengan rumusan berikut. 

W = V . I . cosφ.t              (3)  

I = 
𝑊

𝑉 .𝑐𝑜𝑠𝜑 .𝑡
              (4)  

Keterangan : 

W adalah energi listrik (kWh) 

I  adalah arus listrik (A) 

V adalah tegangan listrik (V) 

t  adalah waktu (jam) 

cos φ adalah faktor daya 

kWh meter digital (prabayar) mempunyai fungsi lain diantaranya adalah 

pelanggan dapat mengetahui nilai Arus, tegangan, dan daya sesaat yang dipakai, 

kWh meter digital (prabayar) dilengkapi alarm sebagai pengingat untuk segera 

mengisi token listrik. Bagian- bagian pada kWh meter digital (prabayar) dapat 

dilihat pada gambar 2.11. 
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Gambar 2.17. KWh meter digital (prabayar) 

Sumber : izaal.files.wordpress.com 

 

 

Gambar 2.18 Diagram blok kWh-meter digital PLN 

Sumber : Pasurono, Perancangan KWh Meter Digital Menggunakan KWh Meter 

Konvensional 

Keluaran dari sensor tegangan dan sensor arus akan diintegrasikan oleh 

komponen pengali (multiplier). Sebelum masuk ADC, keluaran dari rangkaian 

pengali akan disearahkan oleh rangkaian penyearah. Sebuah Analog to Digital 
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Converter (ADC) berfungsi untuk mengubah sinyal kontinu (analog) menjadi 

keluaran diskrit/digital. Komponen memori berfungsi untuk menyimpan informasi 

digital berupa bilangan-bilangan biner, sedangkan indikator operasi akan 

memberikan sinyal kasat mata, yang menunjukan bahwa alat ukur sedang 

beroperasi Output dari rangkaian ADC akan diproses oleh mikroprosesor dan hasil 

akhir dari seluruh proses kWh-meter elektronik yaitu berupa energi listrik yang 

sedang dipakai dan informasi sisa pulsa kWh akan ditampilkan pada display 

(Pasurono,2013). 

2.5 Persyaratan Sistem Distribusi 

Menyalurkan listrik yang berkualitas kepada konsumen merupakan 

kewajiban setiap penyedia layanan listrik, dan syarat-syarat yang biasanya dipenuhi 

untuk memenuhi kualitas pelayanan tersebut adalah  

2.5.1 Faktor Keandalan Sistem 

a. Kontinuitas listrik merupakan salah satu tuntutan dari setiap pelanggan      

listrik, karena pelayanan yang baik berarti tidak ada gangguan dalam 

pengiriman yang menyebabkan mati listrik. Untuk memenuhi tuntutan ini, 

diperlukan cadangan-cadangan suplai listrik dengan penggolongan : 

1. Cadangan siap merupakan suplai listrik yang didapat dari pembangkit 

pembangkit yang tidak dibebani secara penuh namun beroperasi setiap 

saat 
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2. Cadangan panas adalah cadangan yang didapat dari pusat-pusat 

pembangkit yang menggunakan tenaga termal ataupun PLTA yang 

memiliki kapasitas air yang siap bekerja setiap saat 

3. Cadangan diam adalah cadangan tenaga dari pusat-pusat pembangkit 

yang tidak bekerja namun memiliki waktu starting yang cepat sehingga 

langsung bisa bekerja ketika dibutuhkan. 

b. Kemudahan akan identifikasi dan perbaikan kerusakan juga menjadi salah 

satu faktor keandalan sistem. Salah satu cara untuk membantu proses ini 

adalah dengan pemasangan relay-relay dan switch di lokasi-lokasi penting, 

sehingga bisa mengisolir wilayah yang mengalami gangguan 

c. Sistem proteksi berjalan dengan baik dan responsif. 

2.5.2 Faktor Kualitas Sistem 

a. Kualitas tegangan yang stabil merupakan salah satu parameter yang 

digunakan untuk menentukan kualitas suatu sistem tenaga listrik. 

b. Menurut IEC Publication 38/1967 (dalam Ramdhianto, 2008), tegangan 

jatuh pada setiap wilayah beban dibatasi sampai 10%, karena itu harus ada 

voltage regulator pada setiap sistem. 

c. Peralatan yang tersedia harus tahan terhadap tegangan lebih dalam waktu 

singkat. 

2.5.3 Faktor Keselamatan 

a. Keselamatan penduduk pada wilayah yang ada peralatan transmisi dan 

distribusi harus terjamin, seperti contoh dapat diletakkan papan peringatan 

bahaya listrik ataupun pagar-pagar pembatas. 
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b. Alat keselamatan bagi pekerja instalasi listrik juga harus terjamin dengan 

baik, selain itu sistem pengaman dan pelindung harus terpasang di peralatan 

ataupun di jaringan. 

2.5.4 Faktor Pemeliharaan 

a. Harus ada pemeliharaan secara berkala untuk melihat kondisi terbaru 

peralatan listrik, dengan tujuan kualitas sistem tetap terjaga. 

b. Sebisa mungkin selalu ada peralatan listrik cadangan yang tersedia sehingga 

apabila terjadi kerusakan secepat mungkin bisa ditanggulangi. 

2.5.5 Faktor Perencanaan 

Perencanaan harus dilakukan sebaik mungkin, sehingga memudahkan untuk 

perkembangan lebih lanjut. 

2.6 Tegangan Distribusi 

Tegangan untuk jaringan distribusi dapat dibagi menjadi beberapa jenis, 

antara lain : 

2.6.1  Tegangan Menangah (TM) 

Tegangan menengah adalah tegangan dengan rentang nilai 1 kV sampai 

dengan 30 kV. Untuk di Indonesia menggunakan tegangan menengah sebesar 20 

kV. Tegangan menengah dipakai untuk penyaluran tenaga listrik dari GI menuju 

gardu gerdu distribusi atau langsung menuju pelanggan tegangan menengah. 
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2.6.2 Tegangan Rendah (TR) 

 Tegangan rendah adalah tegangan dengan nilai dibawah 1 kV yang 

digunakan untuk penyaluran daya dari gardu gardu distribusi menuju pelanggan 

tegangan rendah. Penyalurannya dilakukan dengan menggunakan sistem tiga fasa 

empat kawat yang dilengkapi netral. Di Indonesia menggunakan tegangan rendah 

380/220 V. Dengan 380 V merupakan besar tegangan antar fasa dan tegangan 220 

V merupakan tegangan fasa-netral. 

2.6.3  Tegangan Pelayanan 

Tegangan pelayanan merupakan ketetapan dari penyedia tenaga listrik 

untuk pelanggan pelanggannya. Di Indonesia besarnya tegangan pelayanan pada 

umumnya antara lain : 

a. 380/220 V tiga fasa empat kawat 

b. 220 V satu fasa dua kawat 

c. 6 kV tiga fasa tiga kawat 

d. 12 kV tiga fasa tiga kawat 

e. 20 kV tiga fasa tiga kawat 

Selama beberapa tahun terakhir ini sistem distribusi mengarah kepada sistem 

dengan tegangan yang lebih tinggi. Dengan tegangan sistem distribusi yang lebih 

tinggi, maka sistem dapat membawa daya lebih besar dengan nilai arus yang sama. 

Arus yang lebih kecil berarti jatuh tegangan yang lebih kecil, rugi rugi yang lebih 

sedikit dan kapasitas membawa daya yang lebih besar (Ramadhianto, 2008). 
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Tabel 2.2. Perbandingan Keuntungan Kerugian Tegangan Tinggi pada Jaringan 

Distribusi 

Keuntungan Kerugian 

Jatuh tegangan akan lebih kecil pada sistem 

dengan tegangan yang lebih tinggi 

Rangkaian yang lebih panjang, maka akan 

lebih sering terdapat gangguan pada 

pelanggan 

Sistem dengan tegangan yang lebih tinggi 

dapat membawa daya yang lebih besar 

Pebaikan dan pemeliharaan dilakukan pada 

sistem bertegangan tinggi lebih berbahaya 

Untuk daya yang tetap, sistem dengan tegangan 

yang lebih tinggi memiliki rugi rugi saluran 

yang lebih kecil 

Biaya perlengkapan untuk sistem dengan 

tegangan yang lebih tinggi, seperti isolasi kabel 

sampai pada transformatornya, akan lebih 

mahal 

Dengan jatuh tegangan yang lebih kecil dan 

kapasitas yang lebih besar, maka sistem dengan 

tegangan yan lebih kecil dapat menjangkau 

daerah yang lebih luas 

 

Karena jangkauan yang lebih luas, maka pada 

sistem dengan tegangan yang lebih tinggi, 

gardu gardu yang digunakan akan lebih sedikit 

 

Sumber : Ramadhianto, Danang. Studi susut energi 

Sistem distribusi dengan tegangan yang lebih besar membutuhkan regulator 

tegangan dan kapasitor untuk pendukung tegangan yang lebih sedikit. Perlengkapan 

yang digunakan juga membutuhkan konduktor yang lebih kecil atau dapat 

membawa daya yang lebih besar untuk konduktor yang berukuran sama pada sistem 

distribusi dengan tegangan yang lebih tinggi (Ramadhianto, 2008).  

2.7 Sistem Tiga Phasa 

Sistem 3 phasa adalah metode umum yang dipakai untuk menyalurkan 

tenaga listrik yang merupakan salah satu tipe dari sistem poliphasa (phasa Banyak). 

Pada sistem 3 phasa bisa menggunakan kawat netral maupun tanpa kawat netral 
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atau lebih dikenal dengan istilah 3 phasa 4 kawat untuk yang menggunakan kawat 

netral dan 3 phasa 3 kawat yang tanpa kawat netral. 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Gambar 2.19. Sistem 3 Phasa Umum dengan Urutan ABC 

Sumber : Tim CoP Distribusi, Penyeimbangan beban gardu distribusi dengan metode all 

reconecting 

 Pada gambar diatas tampak bahwa terdapat perbedaan sudut sebesar 2/3 

radians atau sebesar 120o antar phasanya. Secara mendasar persamaan sudut untuk 

gelombang seperti yang tampak pada gambar 2.19-(b) adalah sebagai berikut : 

  Misal : besar sudut adalah = x  (5) 

  Maka x = 2ft 

  Dimana f adalah frekuensi dan t adalah waktu (6) 

Apabila kita memasukkan persamaan (2) ke dalam persamaan tegangan maka akan 

dihasilkan rumus dasar untuk tegangan perphasa adalah sebagai berikut : 

......................... (7) 

........ (8) 

 (9) 

A=R 

B=S C=T 

(a) (b) 
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Dimana nilai A adalah amplitudo atau tegangan tertinggi pada Phasa 1, 2 dan 3. 

2.7.1 Ketidakseimbangan Beban pada Sistem Distribusi Tegangan Rendah 

Yang dimaksud dengan keadaan seimbang adalah suatu keadaan di mana : 

- Ketiga vektor arus / tegangan sama besar. 

- Ketiga vektor saling membentuk sudut 120º satu sama lain. 

Menurut Tim cop distribusi (2009) untuk beban seimbang maka arus netral dapat 

dihitung dengan menngunakan persamaan berikut: 

 
TSRN IIII              (12) 

 

Gambar 2.20 Diagram Phasor Sistem Tiga Phasa Beban Seimbang 

Sumber : Tim CoP Distribusi, Penyeimbangan Beban Gardu Distribusi dengan Metode 

All reconecting 

  



42 
 

Gambar 2.20 menunjukkan vektor diagram arus dalam keadaan seimbang. 

Di sini terlihat bahwa penjumlahan ketiga vektor arusnya (IR, IS, IT) adalah sama 

dengan nol sehingga tidak muncul arus netral (IN). 

Sedangkan yang dimaksud dengan keadaan tidak seimbang adalah keadaan 

di mana salah satu atau kedua syarat keadaan seimbang tidak terpenuhi. 

Kemungkinan keadaan tidak seimbang ada 3 yaitu: 

- Ketiga vektor sama besar tetapi tidak membentuk sudut 120º satu sama lain. 

- Ketiga vektor tidak sama besar tetapi membentuk sudut 120º satu sama lain. 

- Ketiga vektor tidak sama besar dan tidak membentuk sudut 120º satu sama 

lain. 

Menurut Tim cop distribusi (2009) dapat dirumuskan sebagai berikut : 

 IN + IR + IS + IT = 0 (11) 

 -IN = IR + IS + IT (12) 

 

Gambar 2.21.Diagram Phasor Sistem 3 Phasa Beban Tidak Seimbang 

Sumber : Tim CoP Distribusi, Penyeimbangan Beban Gardu distribusi engan Metode All 

Reconecting 
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pada Gambar 2.21 menunjukkan vektor diagram arus yang tidak seimbang. Di sini 

terlihat bahwa penjumlahan ketiga vektor arusnya (IR, IS, IT) tidak sama dengan nol 

sehingga muncul sebuah besaran yaitu arus netral (IN) yang besarnya bergantung 

dari seberapa besar faktor ketidakseimbangannya (Setiadji, 2006). 

Menurut Tim cop distribusi (2009) karena pada beban tidak seimbang 

akan muncul arus netral maka persamaan untuk vector diatas adalah : 

IN = IR + IS + IT ≠ 0                     (13) 

2.7.2 Arus Beban Penuh Transformator 

Arus beban pebuh transformator adalah kemampuan transformator untuk 

menghantarkan arus baik pada sisi primer dan sekundernya, besarnya arus beban 

penuh transformator tergantung dari kapasitas transformator tersebut.  

Menurut Susongko, (2016) daya transformator apabila ditinjau dari sisi 

tegangan tinggi dapat dihitung dengan Persamaan sebagai berikut. 

S = V. I             (14) 

Keterangan : 

S adalah daya transformator (kVA) 

V adalah tegangan sisi primer trafo (kV) 

I adalah arus jala-jala (A) 

Sehingga menutut Susongko, (2016) untuk menghitung arus beban penuh 

transformator (full load) dapat menggunakan Persamaan berikut. 

 IFL =
𝑆

√3.𝑉
            (15) 
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Keterangan : 

IFL adalah arus beban penuh (A) 

S adalah daya trafo (kVA) 

V adalah tegangan sisi sekunder trafo (kV) 

 I rata-rata  =
𝐼𝑅+𝐼𝑠+𝐼𝑇

3
                       (16) 

Keterangan :  

I
rata-rata 

adalaharus ketiga fasa (A)  

I
R 

adalah arus fasa R (A)  

I
S 

adalah arus fasa S (A)  

I
T 

adalah arus fasa T (A) 

2.7.3 Persentase Pembebanan Transformator 

Persentase pembebanan transformator sangat berhubungan dengan  

besarnya nilai pembebanan transformator, didaerah pedesaan pembebanan 

transformator relatif kecil. 

Persentase pembebanan transformator, dapat dihitung menggunakan Persamaan 

berikut. 

%pembebanan = 
𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎

𝐼𝐹𝐿
  x 100%          (17)  

2.7.4 Persentase Ketidakseimbangan Beban 

Pemakain beban pada tiap fasa yang tidak seimbang sangat mempengaruhi 

persentase tingkat ketidakseimbangan beban ketidakserempakan pemakain daya 

listrik tiap fasa adalah salah satu sebab mengapa ketidakseimbangn beban terjadi. 
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Pada penyaluran daya dengan keadaan tidak seimbang, besarnya arus tiap 

fasa dapat dinyatakan dengan koefisien a, b, dan c sebagai berikut. 

 [IR ]= 𝒂 [I] 

[IS ]= a [I] 

 [IT ]= a [I] 

Arus IR, IS, dan IT berturut-turut adalah arus difasa R, S, dan T. 

Menurut Susongko, (2016) koefisien a, b, dan c dapat diketahui besarnya, dimana 

besarnya arus fasa dalam keadaan seimbang sama dengan besarnya arus rata-rata 

(Irata) dapat digunakan Persamaan sebagai berikut. 

IR =  a.Irata-rata m  aka : a = 
𝐼𝑅

𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎
                                                                                         (18) 

IS =  b.Irata-rata maka : b = 
𝐼𝑆

𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎
                                                                                          (19) 

IT =  c.Irata-rata maka : c = 
𝐼𝑇

𝐼𝑟𝑎𝑡𝑎−𝑟𝑎𝑡𝑎
                                                                                          (20) 

Sebuah transformatar dalam keadaan seimbang, jika nilai koefisiensi a, b, dan c =1. 

Jadi rata-rata ketidakseimbangan beban (%) adalah : 

=
{|𝑎−1|+|𝑏−1|+|𝑐−1|}

3
x 100%           (21) 

 

2.7.5 Losses (susut) Energi pada Sistem Tiga Phasa Beban Tidak Seimbang 

  Menurut Tim cop distribusi (2009) Dengan munculnya arus pada kawat 

netral maka akan mengakibatkan susut energi yang terbuang di sepanjang 

penghantar pembumian ( earthing road ) dan tahanan antara penghantar pembumian 

dan bumi.  Besarnya energi yang terbuang merupakan perkalian antara besarnya 
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arus yang mengalir dengan tegangan antara penghantar pembumian dan tanah 

referensi serta faktor beban ; 

 P = E x I x t x Cos Ф (wh) (22) 

Keterangan  :   

E        = Beda potensial antara penghantar pembumian dengan tanah 

referensi(Volt) 

 

I         = Besarnya Arus yang mengalir (Amp)  

t         = waktu (jam) 

CosФ = faktor beban  pada penghantar pembumian 

Maka  

P=I²RtCosФ (wh) (23) 

 Dan untuk menghitung kerugian finansial produsen listrik akibat energi listrik 

yang terbuang selama sebulan dapat menggunakan rumus : 

Kerugian tiap bulan = Energi hilang x 30 x harga produksi listrik  (24) 

Menurut detik finance pada artikelnya tanggal 28 maret 2017 harga produksi listrik 

PLN adalah Rp.983/kWh 

 

2.7.6 Rugi-rugi Daya pada Jaringan Distribusi Tegangan Rendah 

Menurut Susongko, (2016 ) rugi-rugi daya merupakan besarnya daya yang 

hilang pada suatu jaringan. Besarnya rugi-rugi daya satu fasa dinyatakan dengan 

Persamaan berikut. 

ΔP = I2R                           (25) 
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Keterangan : 

ΔP adalah rugi-rugi daya pada jaringan (W) 

I    adalah arus beban pada jaringan (A) 

R   adalah tahanan murni (Ω) 

Besarnya rugi-rugi daya tiga fasa dapat dinyatakan dengan persamaan berikut. 

 ΔP =3I2R                (26) 

 Untuk memudahkan dalam membandingkan besarnya nilai rugi-rugi 

(losses) maka perlunya untuk menkonversikan kedalam persentase, menurut 

Susongko (2016) dapat menngunakan persamaan berikut. 

 

% Rugi-rugi   = 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑢𝑔𝑖 𝑑𝑎𝑦𝑎 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑠𝑎𝑙𝑢𝑟𝑎𝑛 (𝐾𝑊)

𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑑𝑎𝑟𝑖 𝑃𝐿𝑁 (𝑘𝑉𝐴)
 x 100%        (27) 

 

• Impedansi Saluran 

Sebuah konduktor selalu mempunyai resistansi dan reaktansi. Kombinasi 

antara resistansi dan reaktansi disebut impedansi yang dinyatakan dalam Persamaan 

: 

Z = R + jX             (28) 

Maka : 

Z = √𝑅2 + 𝑋2             (29) 

Keterangan : 

Z adalah impedansi (Ohm)  
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R adalah resistansi (Ohm) 

X adalah reaktansi (Ohm) 

• Resistansi 

Menurut Susongko, (2016) tiap konduktor selalu memberi tahanan terhadap 

mengalirnya arus listrik. Hal ini dinamakan resistansi yang dinyatakan dengan 

Persamaan berikut. 

R = 𝜌
𝐼

𝐴
                              (30) 

Keterangan : 

R adalah resistansi (Ohm)  

ρ adalah tahanan jenis kawat (Ohm.mm²/m)  

l adalah panjang kawat (meter)  

A adalah luas penampang kawat (mm²) 

• Reaktansi 

Menurut Susongko, (2016) Reaktansi penghantar untuk jaringan distribusi 

pada umumnya terdiri dari induk-tansi, maka reaktansinya disebut reaktansi 

induktif (XL) yang dapat dihitung dengan menggunakan Persamaan berikut. 

XL = 2𝜋𝑓𝑙             (31) 
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Keterangan : 

XL adalah reaktansi jaringan (Ohm)  

f adalah frekuensi jaringan (Hz)  

L adalah induktansi (Henry) 

2.7.7 Pemerataan Beban dengan metode “ All Reconnecting “ 

 Masih banyaknya trafo distribusi yang tingkat ketidakseimbangan bebannya 

cukup tinggi memerlukan metode penyeimbangan yang sederhana namun cukup 

efektif digunakan pada segmen pelanggan tertentu. Dengan demikian 

penyeimbangan beban trafo dapat dilakukan secara intensif. Salah satunya adalah 

dengan “ All Reconnecting “. 

 Menurut Ulah, (2008) All Reconnecting dilakukan dengan merencanakan 

dan menetapkan ulang titik sadapan dari seluruh pelanggan pada suatu asuhan gardu 

distribusi. Parameter/nilai yang digunakan untuk penetapan tersebut adalah 

pemakaian kWh pelanggan perbulannya, metode ini terbukti dapat menurunkan 

tingkat ketidak seimbangan beban, tetapi metode ini hanya bisa diterapkan pada 

Gardu distribusi dengan segmen pelanggan yang sama, contohnya adalah gardu 

distribusi pada wilayah pedesaan, dimana rata-rata pelanggan nya adalah rumah 

tangga. 

 

 

 


