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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. PLN (Persero) adalah salah satu perusahaan Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang mempunyai tugas untuk menyediakan listrik bagi 

kepentingan umum. PT. PLN (Persero) diberikan tanggung jawab sebagai 

pelaku utama dalam perekonomian nasional. PT. PLN (Persero) menjadi 

penggerak ekonomi karena langsung berurusan dengan energi yang 

digunakan sebagai penggerak kegiatan industri, baik industri besar maupun 

industri kecil [1]. Energi listrik dapat diperoleh dari merubah energi lain 

misalnya energi kinetis, kalor dan sebagainya, secara langsung ataupun 

tidak lagsung, konvensionil maupun non konvensionil [2]. Energi yang telah 

diubah atau dibangkitkan menjadi energi listrik kemudian disalurkan dan 

dinaikkan tegangannya di jaringan transmisi. Selanjutnya listrik akan 

diturunkan tegangannya pada jaringan distribusi dan kemudian masuk 

menjadi konsumsi masyarakat.

Panjangnya jaringan untuk pendistribusian tenaga listrik 

menyebabkan PT. PLN (persero) melakukan upgrading dan inovasi 

peralatan keypoint agar pendistribusian tenaga listrik dapat tersalurkan 

secara optimal. Panjang jaringan menyebabkan banyaknya gangguan tidak 

terduga yang terjadi dalam penyaluran tenaga listrik. Gangguan tersebut 

bisa dari pohon atau ranting yang menyentuh kawat bertegangan, maupun 

hewan yang secara tidak sengaja lewat dan menyebabkan gangguan. 
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Gangguan tersebut dapat bersifat temporer atau sementara dan permanen. 

Gangguan temporer dapat terjadi karena ranting pohon yang terkena angin 

dan menyentuh kabel bertegangan secara sementara. Sedangkan gangguan 

permanen dapat terjadi karena kabel putus, bencana alam, dan lain 

sebagainya. 

Sistem proteksi tenaga listrik sangat diperlukan untuk menunjang 

kontinuitas dan meminimalisir daerah padam. PT. PLN (Persero)  

mempunyai alat dan sistem proteksi yang berbeda sesuai dengan gangguan 

yang dialami oleh wilayah tersebut. Selain untuk meminimalisir gangguan, 

sistem proteksi juga dipakai untuk melindungi peralatan dan wilayah yang 

penting, sehingga peralatan dan wilayah tersebut dapat terjaga dari 

gangguan. Untuk pengoptimalan jaringan, biasanya sistem proteksi perlu 

dilakukan koordinasi antar sistem proteksi pada suatu jaringan agar dapat 

bekerja sama dalam menjaga perlatan dan wilayah yang dilindunginya. 

Teknologi yang digunakan pada zaman ini digunakan untuk 

mempermudah pekerjaan manusia. Perkembangan dan penggunaan 

teknologi pada industri digunakan untuk controlling peralatan atau 

monitoring produk yang dihasilkan sesuai dengan standar. SCADA adalah 

salah satu teknologi yang banyak digunakan pada industri karena SCADA 

dapat melakukan monitoring kualitas produk yang dihasilkan sekaligus 

controlling peralatan dari jarak jauh. 
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Dengan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk membuat 

suatu alat dengan judul “KOORDINASI RECLOSER DAN SSO 

FUNGSI VIT UNTUK OPTIMALISASI JARINGAN DISTRIBUSI 

BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 MENGGUNAKAN SCADA” . 

Dengan adanya alat ini diharapkan PT. PLN (Persero) dapat memudahkan 

koordinasi antara recloser dan SSO untuk lokalisir letak gangguannya dan 

mengontrolnya serta memonitoring langsung dengan menggunakan 

SCADA. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan 

yang akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagaimana prinsip kerja recloser? 

2. Bagaimana prinsip kerja SSO yang difungsikan VIT? 

3. Bagaimana koordinasi recloser dan SSO? 

4. Bagaimana melokalisir letak gangguan pada wilayah kerja recloser dan 

SSO? 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

Tujuan yang ingin dicapai dalam pembuatan tugas akhir ini adalah : 

1. Membuat alat simulasi koordinasi recloser dan SSO fungsi VIT agar 

tercipta penyaluran tenaga listrik yang optimal berbasis Arduino Mega 

2560 Menggunakan Scada. 

2. Menyimulasikan prinsip kerja recloser dan SSO. 

3. Melokalisir letak gangguan pada wilayah kerja recloser dan SSO. 
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4. Meminimalisir padam karena gangguan pada wilayah kerja SSO. 

5. Monitoring beban dan controling keypoint recloser dan SSO dari jarak 

jauh menggunakan SCADA 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir pembuatan sistem monitoring adalah sebagai 

berikut: 

1.4.1 Bagi Penulis: 

a. Untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama 

perkuliahan. 

b. Agar lebih mengerti tentang koordinasi recloser dan SSO yang 

difungsikan sebagai VIT untuk optimalisasi jaringan distribusi 

berbasis Arduino mega 2560 menggunakan VT SCADA 11.2 

c. Menyelesaikan tugas untuk memperoleh gelar Ahli Madya di 

Program Studi Diploma III Teknik Elektro Sekolah Vokasi 

Universitas Diponegoro. 

1.4.2 Bagi Masyarakat: 

Diharapkan dapat bermanfaat untuk memecahkan 

permasalahan dalam lokalisir gangguan dan meminimalisir daerah 

padam yang ada di Indonesia. 

1.4.3 Bagi Mahasiswa dan Pembaca: 

Dapat menjadi referensi bacaan dan informasi khususnya 

bagi para mahasiswa Teknik Elektro yang sedang menyusun Tugas 

Akhir dengan pokok permasalahan yang sama. 
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1.4.4 Bagi PT. PLN (Persero): 

1. Sebagai bahan referensi pembelajaran di PT. PLN (Persero) 

mengenai koordinasi recloser dan SSO. 

2. Sebagai referensi dan percontohan sistem SCADA pada recloser 

dan SSO di jaringan loop terbuka. 

1.5 Pembatasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini pembahasan masalah hanya dibatasi 

pada hal-hal berikut : 

1. Membahas prinsip kerja recloser pada saat terjadi gangguan. 

2. Membahas prinsip kerja SSO yang difungsikan sebagai VIT ketika 

terjadi gangguan. 

3. Membahas koordinasi recloser dan SSO berdasarkan fungsi kerja 

masing-masing peralatan dengan setting waktu yang telah ditetapkan. 

4. Gangguan diantara recloser dan SSO serta gangguan setelah SSO. 

5. SCADA sebagai monitoring arus dan tegangan serta controlling 

keypoint. 

1.6 Metodologi Penelitian 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan metode 

sebagai berikut : 

1. Studi Pustaka 
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Dengan metode studi pustaka ini, penulis mencari literatur, artikel, 

maupun sumber lainnya untuk memperoleh informasi dan data yang 

berkaitan dengan perancangan Tugas Akhir. 

2. Metode Bimbingan 

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan pengarahan dan petunjuk 

pembuatan Tugas Akhir hingga proses pembuatan Tugas Akhir dapat 

berjalan dengan lancar. 

3. Metode Pembuatan Alat dan Rancang Bangun 

Metode ini dilakukan dengan membuat alat simulasi yang sesuai dengan 

judul Tugas Akhir untuk selanjutnya dilakukan pengujian dan 

pengumpulan data. 

4. Pengumpulan Data 

Mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan gangguan dan 

sistem kelistrikan. Pengumpulan data ini juga dilakukan untuk 

mengumpulkan data-data yang sesuai dan digunakan dalam alat 

simulasi. 

5. Pengujian 

Metode tahap ini dilakukan untuk menguji alat simulasi agar sesuai 

dengan cara kerja yang diharapkan. Metode pengujian ini juga 

digunakan untuk data dan membandingkan dengan hasil pengukuran 

lain yang sesuai. 

6. Penulisan Tugas Akhir 
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Melakukan penulisan laporan yang merupakan hasil akhir dari Tugas 

Akhir ini. 

1.7 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR  

HALAMAN PERSEMBAHAN  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR LAMPIRAN 

ABSTRAK 

ABSTRACT 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang 

melatarbelakangi pembuatan Tugas Akhir, perumusan 

masalah, tujuan Tugas Akhir, manfaat Tugas Akhir, 

pembatasan masalah, metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan Tugas Akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 
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Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan 

landasan teori yang menjadi panduan pada pembuatan Tugas 

Akhir. 

BAB III KOORDINASI RECLOSER DAN SSO FUNGSI VIT 

UNTUK OPTIMALISASI JARINGAN DISTRIBUSI 

BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 MENGGUNAKAN 

SCADA 

Pada bab ini akan dibahas mengenai blok diagram simulasi 

alat, cara kerja tiap blok dan cara kerja keseluruhan simulasi 

dari Tugas Akhir 

BAB IV PEMBUATAN SIMULASI KOORDINASI RECLOSER 

DAN SSO FUNGSI VIT UNTUK OPTIMALISASI 

JARINGAN DISTRIBUSI BERBASIS ARDUINO 

MEGA 2560 MENGGUNAKAN SCADA. 

Pada bab ini akan dibahas penjelasan dan pembahasan 

tentang pembuatan simulasi alat dan bagaimana kesuluruhan 

rangkaian dapat bekerja. 

BAB V PENGUKURAN DAN PERCOBAAN ALAT 

Pada bab ini akan dibahas tentang penjelasan tentang 

mekanisme pengukuran, data hasil pengukuran, dan analisis 

terhadap data hasil pengujian. 

BAB VI PENUTUP 
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Pada bab ini akan berisi kesimpulan yang didapatkan dari 

pengukuran dan pengujian keseluruhan sistem dan saran 

yang menyempurnakan. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Dalam pembuatan Tugas Akhir ini penulis menggunakan beberapa referensi 

mengenai koordinasi recloser dan SSO. Beberapa referensi memiliki keterkaitan 

dengan perancangan yang penulis lakukan, walaupun terdapat kesamaan dalam 

perilah tujuan, maksud maupun pengaplikasiannya. Berikut ada beberapa kutipan 

pokok dalam beberapa jurnal ataupun karya tulis lain. 

Pada evaluasi proteksi feeder Ungaran02 di wilayah kerja PT. PLN 

(Persero) Unit Layanan Salatiga disimpulkan bahwa proteksi yang digunakan pada 

jaringan distribusi adalah relay arus lebih atau Over Current Relay (OCR) dan relay 

gangguan tanah (GFR). Proteksi dalam feeder Ungaran02 terdapat beberapa 

gangguan, yaitu gangguan permanen, gangguan sesaat, dan gangguan semi 

permanen. Evaluasi proteksi yang dilakukan pada feeder Ungaran02 adalah 

koordinasi antara PMT dan recloser [6]. Selain itu, pada penelitian dan rancang 

bangun Over Current Relay berbasis Arduino pada miniatur jaringan 20 kV 

menggunakan sensor arus WCS2705 yang berfungsi mengubah arus analog 

menjadi tegangan analog yang selanjutnya diprogram menggunakan Arduino Uno. 

Sensor arus ini digunakan untuk mendeteksi adanya over current relay dan arus 

yang dideteksi akan ditampilkan pada LCD Shield [7]. 

Kemudian pada koordinasi recloser dan load break swtich (LBS) yang di 

setting sebagai Sectionalizer (SSO) di penyulang Pudakpayung 01 pada PT. PLN 
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(Persero) Area Semarang dijelaskan tentang evaluasi koordinasi sistem proteksi 

recloser dan LBS yang di setting Sectionalizer. Dari evaluasi yang dilakukan, 

terdapat koordinasi antar recloser dan SSO sehingga SSO dapat melokalisir 

gangguan dengan baik. Hal tersebut membuktikan tentang cara kerja dan kondisi 

SSO saat terjadi gangguan maupun dan tidak ada gangguan [8]. 

Perbedaan tugas akhir yang akan dikerjakan oleh penulis dengan referensi 

– referensi lain adalah penulis akan menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai 

pusat kendali dari alat simulasi koordinasi recloser dan SSO. Gangguan yang akan 

disimulasikan pada Tugas Akhir ini menggunakan gangguan Ground Fault Relay 

(GFR) dengan 2 jenis kondisi gangguan, yaitu gangguan permanen, dan gangguan 

temporer. Selain itu, perbedaan yang lain dengan referensi adalah alat simulasi ini 

menggunakan SCADA yang nantinya peralatan dapat di control dengan 

menggunakan monitor dan mini PC yang telah disediakan pada peralatan. 

Diharapkan dengan digunakannya alat ini dapat mempercepat petugas 

mencari titik gangguan dan lokalisir gangguan, sehingga pekerjaan perbaikan dan 

penormalan lebih cepat dilakukan akibatnya proses pengiriman tenaga listrik dari 

PLN kepada konsumen lebih optimal. 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 Sistem Proteksi 20 kV 

Sebaik apapun suatu sistem tenaga dirancang, gangguan pasti akan terjadi 

pada sistem tenaga tersebut. Gangguan ini dapat merusak peralatan sistem tenaga 

sehingga kerja sistem tenaga menjadi terganggu dan dapat menyebabkan gagalnya 

penyaluran daya ke konsumen. Sistem proteksi bekerja untuk mengamankan 
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gangguan atau menghilangkan kondisi tidak normal pada sistem tenaga listrik. 

Proteksi tersebut bekerja saat  terjadinya gangguan dalam kawasan yang harus 

dilindunginya dengan cara sebagai berikut:  

1. Mendeteksi adanya gangguan atau kondisi abnormal lainnya pada bagian 

sistem yang diamankannya (fault detection). 

2. Melepaskan bagian sistem yang terganggu (fault clearing). 

3. Memberikan indikasi adanya gangguan [4]. 

2.2.1.1 Persyaratan Sistem Proteksi 

Sistem proteksi harus memiliki syarat dalam menjalankan fungsinya 

sebagai pengaman peralatan distribusi tenaga listrik. Syarat tersebut harus dipenuhi 

oleh setiap peralatan proteksi, sehingga sistem proteksi akan berjalan baik sesuai 

dengan fungsinya. Beberapa persyaratan sistem proteksi yang harus dipenuhi 

adalah sebagai berikut: 

1. Keandalan (Reliability) 

Suatu instalasi yang baku yang sebelumnya belum pernah mengalami 

keadaan seperti operasional, maka pada permulaan operasinya selalu ada resiko 

timbulnya kegagalan atau kerusakan yang disebabkan hal-hal yang tidak terduga. 

Istilah keandalan menggambarkan keamanan sistem penghindaran dari gangguan-

gangguan yang menyebabkan sebagian besar pemadaman sistem distribusi adalah 

akibat alam (petir, angin, hujan, binatang) dan sebagian lagi adalah kerusakan 

material atau peralatan misalnya : lingkungan, suhu, goncangan dan sebagainya [2]. 

Pada kondisi normal (tidak ada gangguan) relay tidak bekerja. Jika terjadi 

gangguan maka relay tidak boleh gagal bekerja dalam mengatasi gangguan. 
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Kegagalan kerja relay dapat mengakibatkan alat yang diamankan rusak berat atau 

gangguannya meluas sehingga daerah yang mengalami pemadaman semakin luas. 

Relay tidak boleh salah kerja, artinya relay yang seharusnya tidak bekerja, tetapi 

bekerja. Hal ini menimbulkan pemadaman yang tidak seharusnya dan menyulitkan 

analisa gangguan yang terjadi. Keandalan relay pengaman ditentukan dari 

rancangan, pengerjaan, beban yang digunakan, dan perawatannya. 

2. Selektivitas (Selectivity) 

Selektivitas berarti relay harus mempunyai daya beda (discrimination), 

sehingga mampu dengan tepat memilih bagian yang terkena gangguan. Kemudian 

relay bertugas mengamankan peralatan. Relay mendeteksi adanya gangguan dan 

memberikan perintah untuk membuka pemutus tenaga dan memisahkan bagian 

yang terganggu. Bagian yang tidak terganggu jangan sampai dilepas dan masih Jika 

terjadi pemutusan hanya terbatas pada daerah yang terganggu. 

 

Gambar 2-1 Contoh Gangguan [9] 

Dapat dilihat dari contoh gambar diatas, apabila terjadi gangguan pada titik 

K, maka hanya CB6 saja yang akan bekerja sedangkan untuk CB1 sampai dengan 

CB7 tidak boleh bekerja. 

3. Sensitivitas (Sensitivity) 
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Relay harus mempunyai kepekaan yang tinggi terhadap besaran minimal 

(kritis) sebagaimana direncanakan. Relay harus dapat bekerja pada awalnya 

terjadinya gangguan. Oleh karena itu, gangguan lebih mudah diatasi pada awal 

kejadian. Hal ini memberi keuntungan dimana kerusakan peralatan yang harus 

diamankan menjadi kecil. Namun demikian, relay juga harus stabil. 

4. Kecepatan Kerja 

Relay pengaman harus dapat bekerja dengan cepat. Jika ada gangguan, 

misalnya isolasi bocor akibat adanya gangguan tegangan lebih terlalu lama 

sehingga peralatan listrik yang diamankan dapat mengalami kerusakan. Namun 

demikian, relay tidak boleh bekerja terlalu cepat (kurang dari 10 ms). Disamping 

itu, waktu kerja relay tidak boleh melampaui waktu penyelesaian kritis (critical 

clearing time). Pada sistem yang besar atau luas, kecepatan kerja relay pengaman 

mutlak diperlukan karena untuk menjaga kestabilan sistem agar tidak terganggu. 

Hal ini untuk mencegah relay salah kerja karena transient akibat surja petir. 

5. Ekonomis 

Satu hal yang harus diperhatikan sebagai persyaratan relay pengaman 

adalah masalah harga atau biaya. Relay tidak akan diaplikasikan dalam sistem 

tenaga listrik, jika harganya sangat mahal. Persyaratan reliabilitas, sensitivitas, 

selektivitas dan kecepatan kerja relay hendaknya tidak menyebabkan harga relay 

tersebut menjadi mahal. 

Tipe Proteksi Ada dua kategori proteksi yang dikenal yaitu proteksi utama 

(main protection) dan proteksi pembantu (back up protection). Proteksi utama 

dalah pertahanan utama dan akan membebaskan gangguan pada bagian yang akan 
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diproteksi secepat mungkin. Proteksi pembantu bekerja bila relay utama gagal dan 

tidak hanya melindungi daerah berikutnya dengan perlambatan waktu yang lebih 

lama dari pada relay utamanya. Dengan adanya main dan back up protection maka 

dalam perencanaannya harus diperhitungkan dengan baik [10]. 

2.2.1.2 Penyebab Gangguan pada Sistem Tenaga Listrik  

Sistem tenaga listrik merupakan suatu sistem yang melibatkan banyak 

komponen yang sangat kompleks. Oleh karena itu, ada beberapa faktor yang 

menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem tenaga listrik, antara lain sebagai 

berikut :  

1. Faktor Manusia (Human Error)  

Faktor ini menyangkut pada kesalahan atau kelalaian manusia dalam 

memberikan perlakuan pada sistem yang tidak sesuai dengan standar penetapan. 

Misalnya salah menyambung rangkaian, keliru dalam mengkalibrasi suatu piranti 

pengaman, dan sebagainya.  

2. Faktor Internal  

Faktor ini menyangkut gangguan-gangguan yang berasal dari sistem itu 

sendiri. Misalnya usia pakai komponen sudah lama (ketuaan), kondisi komponen 

yang sudah aus, dan lain sebagainya. Hal ini bisa mengurangi sensitivitas relay 

pengaman, juga mengurangi daya isolasi peralatan listrik lainnya.  

3. Faktor Eksternal  

Faktor ini meliputi gangguan- gangguan yang bersal dari luar atau 

lingkungan di sekitar sistem. Misalnya cuaca, gempa bumi, banjir, dan sambaran 
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petir. Di samping itu ada kemungkinan gangguan dari binatang, misalnya gigitan 

tikus, burung, kelelawar, ular, dan lain sebagainya. 

2.2.1.3 Peralatan Proteksi Distribusi Tenaga Listrik  

Jaringan listrik yang baik adalah jaringan yang memiliki perlengkapan dan 

peralatan yang cukup lengkap dari sisi peralatan konstruksi maupun peralatan 

proteksi. Perlengkapan utama yang umum digunakan adalah sebagai berikut.  

- Penutup Balik Otomatis (PBO, Automatic Circuit Recloser)  

Recloser adalah pemutus tenaga yang dilengkapi dengan peralatan kotak 

kontrol elektonik (Electronic Control Box) recloser, Kotak kontrol ini merupakan 

alat pelengkap pada recloser agar dapat mengendalikan cara pelepasan atau 

pemutusan tenaga pada suatu jaringan. Dari dalam kotak kontrol inilah 

pengaturan(setting) recloser dapat ditentukan. 

Alat pengaman ini bekerja secara otomatis guna mengamankan suatu sistem 

dari arus lebih yang diakibatkan adanya gangguan hubung singkat. Cara bekerjanya 

adalah untuk menutup balik dan membuka secara otomatis yang dapat diatur selang 

waktunya, dimana pada sebuah gangguan temporer, recloser akan membuka dan 

akan menutup kembali setelah gangguan yang terjadi pada jaringan hilang. Apabila 

gangguan bersifat permanen, maka setelah membuka dan menutup balik sebanyak 

setting yang telah ditentukan maka recloser akan tetap membuka pada osisi 

terakhirnya. 

- Saklar Seksi Otomatis (SSO)  

SSO adalah saklar yang dilengkapi dengan kontrol elektronik dan mekanik 

sebagai pengaman seksi jaringan kelistrikan level menengah. Saklar ini bekerja 
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dengan dikoordinasikan pada perangkat pengaman lain khususnya pada PBO agar 

dapat mengisolir jaringan yang mengalami gangguan. SSO membuka pada saat 

jaringan tidak bertegangan tetapi harus mampu menutup jaringan yang bertegangan 

secara hubung singkat.Saklar ini juga telah dilengkapi dengan alat pengatur 

tegangan dan tansformator tegangan sebagai sumber tenaga gerak dan pengindra.  

- Pengaman lebur( Fuse Cut Off, FCO)  

Pengaman lebur adalah suatu alat pemutus tenaga saat terjadi gangguan 

pada suatu jaringan. Pengaman ini memutuskan tenaga dengan cara meleburkan 

elemen/komponen khusus yang telah dirancang dan disesuaikan dengan 

memanfaatkan thermal atau peningkatan suhu elemen yang diakibatkan oleh arus 

gangguan. Peleburan ditujukan untuk menghilangkan gangguan permanen yang 

terjadi pada suatu jaringan. Peleburan dirancang akan melebur/meleleh pada waktu 

tertentu dan nilai arus gangguan tertentu.  

- Relay Proteksi  

Relay adalah alat yang mengamankan sistem tenaga listrik dengan cara 

mendeteksi adanya gangguan yang terjadi pada jaringan. Apabila terjadi gangguan 

maka relay akan memberikan perintah pada pemutus tenaga untuk memutuskan 

arus yang menyebabkan gangguan tersebut. Relay pengaman dapat mengetahui 

adanya gangguan pada peralatan jaringan listrik dengan mengukur atau 

membandingkan besaran besaran yang diterima misalnya besaran tegangan , arus 

,daya , frekuensi dan lainnya [9]. 

2.2.1.4 Sistem Jaringan Distribusi 

Berdasarkan tegangan sistem distribusi dibagi menjadi 2, yaitu : 
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1. Sistem ditribusi primer  

Sistem ditribusi primer  digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari 

gardu induk distribusi ke beban. Sistem ini dapat menggunakan saluran udara, kabel 

udaran maupun kabel tanah sesuai dengan kondisi lingkungan dan keandalan yang 

diinginkan. Saluran distribusi ini direntangkan sepanjang daerah yang akan di 

suplai terdapat bermacam-macam bentuk rangkaian distribusi primer, yaitu : 

- Jaringan Distribusi Radial 

Sistem distribusi radial merupakan sistem distribusi yang paling sederhana. 

Pada sistem ini terdapat sebuah penyulang yang menyuplai beberapa gardu 

distribusi secara radial. 

 

Gambar 2.2 Sistem jaringan radial [12] 

 Keuntungan menggunakan sistem ini yaitu tidak rumit dan dari segi 

kehandalan lebih murah dibandingkan dengan sistem lain. Kurangnya kehandalan 
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disebabkan karena hanya terdapat satu jalur sumber utama yang menyuplai gardu 

distribusi, sehingga apabila jalur utama tersebut terjadi gangguan maka seluruh 

gardu distribusi akan ikut padam.  

Kerugian yang lain dari sistem ini terdapat jatuh tegangan yang besar pada 

trafo distribusi yang terpasang pada ujung jaringan karena sistem radial terpasang 

sampai belasan bahkan puluhan kilometer. Jatuh tegangan yang bisa berakibat 

losses daya yang besar pada tegangan menengah, hal ini juga harus jadi perhatian 

bagi penyedia jasa distribusi tenaga listrik. 

- Jaringan Distribusi Lingkar Terbuka (Open-Loop) 

Jaringan tegangan menengah struktur lingkaran terbuka (Open Loop) 

dimungkinkan pemasokannya dari beberapa penyulang, sehingga dengan demikian 

tingkat kehandalannya relatif lebih baik. 

 

Gambar 2.3 Sistem jaringan lingkar terbuka [12] 
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 Beban pada jaringan dipasok oleh penyulang secara terpisah atau sistem 

terbuka oleh sebuah LBS (Load Break Switch). Keadaan normal LBS posisi terbuka 

memisahkan antara dua Gardu Induk. Fungsi tertutup dari LBS ini digunakan saat 

terjadi pemeliharaan atau terjadi gangguan pada jaringan di salah satu penyulang 

sehingga sebagian beban penyulang yang terjadi pemeliharaan atau gangguan tidak 

padam total. 

- Jaringan Distribusi Spindel 

Sistem Spindel seperti gambar dibawah ini adalah suatu pola kombinasi 

jaringan dari pola Radial dan Ring. Spindel terdiri dari beberapa penyulang 8 

(feeder) yang tegangannya diberikan dari Gardu Induk dan tegangan tersebut 

berakhir pada sebuah Gardu Hubung (GH). 

 

Gambar 2.4 Sistem jaringan spindel [12] 
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Jaringan sistem spindel biasanya terdiri dari beberapa penyulang aktif dan 

sebuah penyulang cadangan yang akan dihubungkan melalui gardu hubung. Pola 

spindel biasanya digunakan pada Jaringan Tegangan Menengah (JTM) yang 

menggunakan kabel tanah/saluran kabel tanah tegangan menengah (SKTM). 

Namun, pada pengoperasiannya sistem spindel berfungsi sebagai sistem radial. Di 

dalam sebuah penyulang aktif terdiri dari gardu distribusi yang berfungsi untuk 

mendistribusikan tegangan kepada konsumen baik konsumen tegangan rendah (TR) 

atau tegangan menengah (TM). 

- Jaringan Distribusi Hantaran Penghubung (Tie Line) 

Sistem distribusi tie line seperti gambar dibawah ini digunakan untuk 

pelanggan penting yang tidak boleh padam (Bandar Udara, Rumah Sakit, Pabrik 

Tekstil, Kantor Pemerintahan dan lain-lain). 

 

Gambar 2.5 Sistem jaringan tie line [12] 
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 Penggunaan sistem hantaran penghubung ini handal dikarenakan beban 

kekonsumen dipasok oleh lebih dari satu penyulang atau satu sumber dengan 

tambahan Automatic Change Over Switch/Automatic Transfer Switch sehingga 

kontinuitas pelayanan tidak terganggu bila terjadi pekerjaan pemeliharaan atau 

gangguan jaringan distribusi tenaga listrik. Secara sistem handal namun memiliki 

nilai investasi yang besar oleh karena itu hanya pelanggan tertentu saja yang 

menggunakan sistem ini. 

- Sistem Gugus atau Sistem Kluster 

Pada sistem ini banyak digunakan untuk kota besar yang mempunyai 

kerapatan beban yang tinggi. Sistem ini terdapat saklar pemutus beban dan 

penyulang cadangan. Penyulang cadangan ini berfungsi bila ada gangguan yang 

terjadi atau pemeliharaan pada salah satu penyulang konsumen maka penyulang 

cadangan inilah yang menggantikan fungsi pasokan tenaga listrik ke konsumen 

 

Gambar 2.6 Sistem jaringan sistem gugus [12] 
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a. Sistem Distribusi Sekunder 

Sitem distribusi sekunder yang lazim disebut jaringan tegangan rendah 

(JTR) dimulai dari sisi sekunder trafo distribusi sampai dengan sambungan rumah 

(SR) pada pelanggan yang berfungsi untuk mendistribusikan energi listrik dari 

gardu distribusi ke pelanggan dengan tegangan operasi yakni tegangan rendah  

(400/230 Volt, 380/220 Volt) 

 

Gambar 2.7 Sistem distribusi sekunder [12] 

Sistem distribusi sekunder untuk menyalurkan tenaga listrik dari gardu 

distribusi ke beban-beban yang ada di konsumen. Pada sistem distribusi sekunder 

bentuk saluran yang paling banyak digunakan adalah sistem radial. 

Pada Sistem kelistrikan pada PLN Distribusi Jawa Tengah menggunakan 

jaringan semi loop. Jadi, ketika normal tidak terdapat gangguan akan bekerja 

menggunakan sistem jaringan radial, namun ketika terjadi gangguan atau 

pemeliharaan beban akan dilimpahkan ke penyulang lain [12]. 

2.2.2 Recloser Sebagai Proteksi Jaringan Distribusi 20 kV 

1. Gangguan Permanen 
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Gambar 2.8 Gangguan permanen pada jaringan [6] 

Jika pada daerah A terjadi gangguan permanen atau gangguan tetap maka 

recloser akan memutus (open) selama tiga kali dan recloser akan me-reclose 

sebanyak dua kali [6]. Untuk lebih jelasnya lihat pada gambar grafik dibawah ini : 

 

Gambar 2.9 Grafik pemutus recloser saat terjadi gangguan tetap [6] 

Jika terjadi gangguan permanen, maka recloser akan memutus dan dalam 

waktu 5 detik recloser akan reclose atau masuk (close) dan karena gangguan yang 

terjadi adalah gangguan tetap maka recloser akan kembali memutus dan dalam 

waktu 10 detik akan kembali menutup (reclose) dan selanjutnya akan kembali 

untuk yang ketiga kalinya untuk kemudian recloser akan lock out dan baru dapat 

dihubungkan lagi secara manual setelah daerah yang terjadi gangguan dapat diatasi  

[6]. 

2. Gangguan Sesaat 

Jika terjadi gangguan sesaat akibat sambaran petir maka recloser akan 

membuka (trip) dan 5 detik kemudian akan menutup (reclose) kembali setelah itu 

recloser akan beroperasi kembali seperti biasa [6]. 
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Gambar 2.10 Recloser mengalami gangguan sesaat [6] 

 

 

Gambar 2.11 Grafik pemutus recloser jika terjadi gangguan sesaat [6] 

3. Gangguan Semi Permanen 

Jika terjadi gangguan semi permanen misalnya dahan pohon melintang 

karena adanya tiupan angin, maka recloser akan reclose berulang-ulang setiap 

gangguan terjadi tetapi apabila gangguan tersebut sudah melewati reset time. Reset 

time ini diatur dalam jangka 60-120 detik [6]. 

 

Gambar 2.12 Grafik pemutus recloser jika terjadi gangguan semi permanen[6] 

2.2.3 Pengertian SSO 

Sectionaliser adalah alat perlindungan terhadap hilang tegangan atau arus 

lebih dan hilang tegangan, hanya dipasang bersama-sama dengan PBO atau 
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recloser yang berfungsi sebagai pengaman back-upnya. Alat ini menghitung jumlah 

operasi pemutusan yang dilakukan oleh perlindungan back-upnya secara otomatis 

disisi hulu dan SSO ini membuka pada saat peralatan pengaman disisi hulunya 

sedang dalam posisi terbuka, pada penggunaan SSO ini biasanya dikoordinasikan 

dengan peralatan lain. Seperti pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.13 Koordinasi SSO dan recloser [13] 

SSO atau Auto Sectionalizer adalah saklar yang dilengkapi dengan 

kontroler elektronik atau mekanik yang digunakan sebagai pengaman seksi jaringan 

tegangan menengah. 

2.2.3.1 Fungsi SSO 

Berikut adalah fungsi-fungsi dari SSO: 

a. SSO sebagai alat pemutus rangkaian/beban untuk memisah-misahkan saluran 

utama dalam beberapa seksi, agar pada keadaan gangguan permanen, luas 

daerah (jaringan) yang harus dibebaskan di sekitar lokasi gangguan sekecil 

mungkin. 

b. Bila tidak ada PBO atau relay recloser di sisi sumber maka SSO tidak  

berfungsi otomatis (sebagai saklar biasa). 
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c. Membuka selama interval waktu alat proteksi back up telah memutus sirkuit 

d. Tidak dapat memutus arus gangguan 

e. Untuk mengisolasi seksi jaringan yang terganggu 

f. Alat hubung khusus 

Sectionalizer atau saklar seksi otomatis ( SSO ) adalah tipe alat hubung yang 

digunakan untuk mengisolasi seksi jaringan yang terganggu secara otomatis; segera 

seksi tersebut terputus suplai tenaga listriknya akibat pekerjaan PBO atau pemutus 

tenaga. Ia tidak dapat memutus arus gangguan dan sebenarnya membuka selama 

interval waktu peralatan proteksi back up lainnya (yaitu pemutus tenaga atau PBO) 

telah memutus sirkuit [8]. 

Penggunaan SSO biasanya dipengaruhi oleh factor-faktor sebagai berikut : 

a. Tegangan sistem 

b. Arus beban maksimal 

c. Arus gangguan maksimal 

d. Koordinasi dengan pengaman lain [8] 

2.2.3.2 Prinsip Kerja SSO 

SSO biasanya bisa di temui Jaringan tegangan menengah. Berikut adalah 

prinsip kerja dari SSO: 

a. SSO bekerjanya dikoordinasikan dengan pangaman  di sisi sumber (seperti 

relay recloser atau PBO) untuk mengisolir secara otomatis seksi  SUTM yang 

terganggu. 

b. SSO pada pola ini membuka  pada saat rangkaian tidak ada tegangan dan arus 

gangguan atau hubung singkat. Dengan kata lain, SSO terdapat 2 fungsi yaitu 
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hilang tegangan (VT), dan hilang tegangan dan terdapat arus hubung singkat 

(VIT). 

c. SSO ini dapat juga dipakai untuk membuka dan menutup rangkaian berbeban. 

Saklar ini bekerja atas dasar penginderaan tegangan. 

SSO mempunyai alat penghitung yang selalu menghitung beberapa kali arus 

gangguan (yaitu arus yang besarya ada diatas harga yang sudah ditentukan 

sebelumnya) mengalir melalui. SSO dapat distel untuk membuka sesudah 1,2 atau 

3 hitungan [8]. 

2.2.4 Koordinasi Recloser dan SSO 

Dalam sistem ketenagalistrikan yang ada di Indonesia, SSO atau saklar 

seksi otomatis dipasang bersamaan dengan recloser. Karena itu perlu adanya 

koordinasi atau kerja sama untuk melindungi peralatan dari gangguan disekitarnya. 

Selain untuk mengamankan peralatan, koordinasi juga digunakan untuk 

meningkatkan sistem keandalan jaringan agar pada saat terjadi gangguan, wilayah 

yang terkena dampak gangguan tidak menyebar luas. Dalam prakteknya, koordinasi 

antara SSO dan recloser terdapat 2 fungsi, yaitu fungsi hilang tegangan (VT) dan 

arus berlebih dan hilang tegangan (VIT). Koordinasi kerja recloser dan SSO 

didasarkan pada letak gangguan yang terjadi. Gangguan yang terjadi terletak di 

antara recloser dan SSO atau gangguan terletak di jaringan setelah SSO. 
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2.2.4.1 Gangguan antara recloser dan SSO 

 

Gambar 2.14 Gangguan terletak antara recloser dan SSO[6] 

Jika gangguan yang terjadi terletak di antara recloser dan SSO, maka yang 

terjadi adalah : 

- Recloser tersebut akan open karena recloser mendeteksi adanya 

gangguan pada jaringan. 

- Jika SSO tersebut memiliki fungsi VT atau hilang tegangan, maka saat 

recloser open, selang beberapa waktu SSO juga open karena syarat SSO 

untuk hilang tegangan telah terpenuhi 

- Jika SSO memiliki fungsi VIT atau arus gangguan dan hilang tegangan, 

maka saat recloser open, SSO tidak ikut open karena SSO hanya 

mendeteksi hilang tegangan namun tidak mendeteksi arus gangguan. 

Kemudian, recloser akan open dan close sesuai dengan settingan berapa 

kali recloser tersebut open-close. 
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2.2.4.2 Gangguan setelah SSO 

 

Gambar 2.15 Gangguan pada jaringan setelah SSO[6] 

Jika gangguan yang terjadi terletak setelah SSO, maka yang terjadi adalah: 

- Recloser tersebut akan open karena recloser mendeteksi adanya 

gangguan pada jaringan. 

- Jika SSO tersebut memiliki fungsi VT atau hilang tegangan, maka saat 

recloser open, selang beberapa waktu SSO juga open karena syarat SSO 

untuk hilang tegangan telah terpenuhi. 

- Jika SSO memiliki fungsi VIT atau arus gangguan dan hilang tegangan, 

maka saat recloser open, SSO akan open karena SSO mendeteksi hilang 

tegangan dan mendeteksi arus gangguan. Kemudian, recloser akan 

menutup kembali atau reclose. Karena gangguan telah dilepas oleh 

SSO, maka saat recloser melakukan reclose, recloser sudah tidak 

mendeteksi adanya arus gangguan. Dengan begitu, jaringan dari PMT 

hingga SSO masih dapat teraliri listrik, hanya jaringan setelah SSO yang 

akan padam. 

Terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara prinsip kerja SSO dengan 

fungsi VT dan prinsip kerja SSO dengan fungsi VIT. Pada SSO dengan fungsi VT, 

SSO akan open atau bekerja sesaat setelah recloser open. Sistem kerja SSO fungsi 
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VT tidak dipengaruhi oleh letak gangguan, SSO hanya bekerja sesuai dengan kerja 

recloser yang mendeteksi gangguan. Sedangkan untuk SSO dengan fungsi VIT, 

letak gangguan dan kerja recloser sangat mempengaruhi kerja SSO. Jika terdapat 

gangguan antara recloser dan SSO, maka yang bekerja dalam jaringan ini adalah 

recloser. Sedangkan untuk gangguan yang berada di setelah SSO, maka SSO dan 

recloser mendeteksi arus gangguan, kemudian recloser trip atau open terlebih 

dahulu. SSO kemudian merasakan hilang tegangan akibat dari opennya recloser. 

Oleh karena itu, SSO langsung bekerja karena 2 syarat telah terpenuhi yaitu arus 

gangguan dan hilang tegangan. 

2.2.5 Jenis Gangguan pada Sistem Tenaga Listrik  

Jenis gangguan yang terjadi dalam sistem tenaga listrik diantaranya sebagai 

berikut:  

- Tegangan Lebih ( Over Voltage )  

Tegangan lebih merupakan suatu gangguan akibat tegangan pada sistem 

tenaga listrik lebih besar dari yang telah ditetapkan. Gangguan tegangan lebih dapat 

terjadi karena kondisi external dan internal. Kondisi internal terutama karena isolasi 

akibat perubahan yang mendadak dari kondisi rangkaian. Misalnya operasi hubung 

pada saluran tanpa beban, perubahan beban yang mendadak, operasi pelepasan 

pemutus tenaga yang mendadak akibat hubungan singkat pada jaringan, kegagalan 

isolasi, dan sebagainya. Kondisi external terutama akibat adanya sambaran petir. 

Petir terjadi disebabkan oleh terkumpulnya muatan listrik, yang mengakibatkan 

bertemunya muatan positif dan negatif. Pertemuan ini berakibat terjadinya beda 

tegangan antara awan bermuatan posisif dengan muatan negatif, atau awan 
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bermuatan positif atau negatif dengan tanah. Bila beda tegangan ini cukup tinggi 

maka akan terjadi loncatan muatan listrik dari awan ke awan atau dari awan ke 

tanah. 

Jika ada menara (tiang) listrik yang cukup tinggi maka awan bermuatan 

yang menuju ke bumi ada kemungkinan akan menyambar menara atau kawat tanah 

dari saluran transmisi dan mengalir ke tanah melalui menara- dan tahanan 

pentanahan menara. Bila arus petir ini besar, sedangkan tahanan tanah menara 

kurang baik maka kan timbul tegangan tinggi pada menaranya. Keadaan ini akan 

berakibat dapat terjadinya loncatan muatan dari menara ke penghantar fasa.  

Pada penghantar fasa ini akan terjadi tegangan tinggi dan gelombang 

tegangan tinggi petir yang sering disebut surja petir. Surja petir ini akan merambat 

atau mengalir menuju ke peralatan pada jaringan.  

- Hubung Singkat (Short Circuit)  

Hubung singkat adalah terjadinya hubungan antar penghantar bertegangan 

atau penghantar tidak bertegangan secara langsung yang tidak melalui media 

(resistor/ beban) sehingga terjadi aliran arus yang tidak normal (sangat besar). 

Hubung singkat merupakan jenis gangguan yang sering terjadi pada sistem tenaga 

listrik  

Arus listrik yang terjadi akibat hubung singkat dapat menyebabkan 

kerusakan pada peralatan jika relay proteksi dan pemutus tenaga tidak tersedia 

untuk mengamankan jaringan. Berikut ini adalah jenis gangguan hubung singkat 

yang terjadi pada sistem tenaga listrik :  

a. Gangguan Simetris  
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Gangguan simetris yaitu gangguan hubung singkat 3 fase, baik itu 3 fase ke 

tanah maupun 3 fase tanpa tanah. Gangguan ini memiliki persamaan nilai hubung 

singkat yang paling besar.  

b. Gangguan Tak Simetris  

Gangguan tak simetris adalah gangguan hubung singkat 1 atau 2  fase yang 

saling terhubung seperti: gangguan satu fase ke tanah, dua fase ke tanah, fase ke 

fase dan lainnya. Perhitungan arus hubung singkat sangat penting untuk 

menentukan kemampuan pemutus tenaga dan untuk koordinasi pemasangan relay 

pengaman [11]. 

Di antara bermacam gangguan, gangguan paling banyak adalah gangguan 

hubung singkat yang dapat menimbulkan kerusakan pada rangkaian listrik 

termasuk pada jaringan distribusi, peralatan pengaman, trafo, dan sebagainya [2]. 

Persentase kejadian terjadinya gangguan hubung singkat dapat dilihat dari tabel     

2.1. 

Tabel 2.1 Persentase gangguan hubung singkat[2] 

Jenis Gangguan Kemungkinan terjadi 

Hubung singkat 1 fasa ke tanah 65- 70 % 

Hubung singkat 2 fasa ke tanah 20 – 25 % 

Hubung singkat 3 fasa ke tanah 3 – 5% 
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2.2.5.1 Macam Gangguan Pada Jaringan Distribusi 

- Gangguan Temporer 

Gangguan temporer merupakan gangguan sementara karena dapat hilang 

dengan sendirinya dengan cara memutuskan bagian yang terganggu sesaat, 

kemudian menutup balik kembali, baik secara otomatis (autorecloser) maupun 

secara manual oleh operator. Biasanya  terjadi pada kawat penghantar yang tidak 

berisolasi, gangguannya bersifat sementara jadi setelah gangguan itu hilang 

peralatan bisa bekerja kembali [4]. Biasanya disebabkan oleh beberapa hal, antara 

lain:  

 Pada daerah yang terbuka biasanya sering terjadi karena sambaran petir yang 

menyebabkan flashover antara isolator dengan traves atau crossarm.  

 Bisa juga terjadi pada daerah yang banyak pepohonan, biasanya jika terjadi 

angin kencing ranting pohon yang bergerak dapat bersentuhan dengan kabel 

penghantar yang menyebabkan hubung singkat antara fasa dengan tanah. 

 Bersentuhannya antar kabel penghantar, angin kencang juga bisa menyebabkan 

kabel penghantar bersentuhan biasanya akibat andongan yang tarikannya 

kurang kuat atau sudah kendor. 

- Gangguan Permanen 

Gangguan permanen biasanya terjadi jika ada peralatan rusak, kabel putus, 

dll. Pada gangguan permanen peralatan baru bisa dioperasikan kembali apabila 

bagian yang rusak atau peralatan yang terganggu sudah diperbaiki maupun sudah 

diganti. 
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Dari dua jenis sifat hubung singkat diatas semuanya dapat menimbulkan 

kerusakan pada perlatan. Gangguan hubung singkat tiga fasa, dua fasa, dua fasa ke 

tanah, maupun satu fasa ke tanah dapat menimbulkan kerusakan. Gangguan hubung 

singkat dapat merusak peralatan, yaitu secara thermis dan secara mekanis [4]. 

2.2.6 Catu Daya 

Catu Daya sering disebut dengan Power Supply merupakan perangkat yang 

digunakan sebagai penyedia tegangan atau sumber daya untuk perangkat lain. 

Dalam hal ini perangkat lain tersebut merupakan komponen-komponen elektronika 

yang membutuhkan arus DC dengan tegangan rendah untuk pengoperasiannya. 

Pada intinya semua rangkaian catu daya memiliki fungsi yang sama yaitu 

mengubah arus AC menjadi arus DC. Sehingga catu daya merupakan salah satu 

rangkaian terpenting dalam pembuatan suatu alat kerja elektronika. 

Untuk menghasilkan output DC yang stabil, sebuah catu daya harus 

memiliki komponen yang ditunjukkan pada blok diagram berikut: 

 

Gambar 2.16 Blok Diagram Catu Daya [14] 

Berikut ini penjelasan singkat tentang prinsip kerja catu daya pada masing-

masing blok: 

 

 



36 

 

 
 

2.2.6.1 Transformator 

Transformator adalah suatu alat untuk mempertinggi atau memperendah 

suatu tegangan bolak-balik. Pada dasarnya sebuah transformator terdiri dari sebuah 

kumparan primer dan sebuah kumparan sekunder yang digulung pada sebuah inti 

besi lunak. Arus bolak-balik pada kumparan primer menimbulkan medan magnet 

yang berubah-ubah dalam inti besi. Medan magnet ini menginduksi GGL (Gaya 

Gerak Listrik) bolak-balik dalam kumparan sekunder [15]. Transformator adalah 

komponen kelistrikan yang memiliki kegunaan untuk moengonversi tergangan 

tinggi AC menjadi tegangan rendah DC. Komponen utama penyusun transformator 

adalah kumparan kawat berisolasi (kawat email berdiameter tertentu) dan inti besi. 

Transformator terbagi menjadi dua bagian kumparan, yaitu kumparan primer dan 

kumparan sekunder [16] . Gambar 2.17 menunjukkan transformator step down 5 

Ampere. 

 

Gambar 2.17 Transformator step down [17] 

  

Jika kumparan primer transformator dihubungkan ke sumber daya listrik 

bolak-balik, transformator akan mengalirkan arus pada kumparan primer dan 

menghasilkan fluks magnet yang berubah-ubah sesuai frekuensi yang masuk ke 
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transformator. Fluks magnet yang berubah diperkuat oleh adanya inti besi ke 

kumparan sekunder seperti pada gambar 2.18. Sehingga pada ujung-ujung 

kumparan sekunder akan timbul GGL induksi. Efek induksi ini dinamakan 

induktansi timbal-balik (mutual inductance). 

 

Gambar 2.18 Skema Transformator [18] 

Kumparan primer transformator dihubungkan dengan sumber tegangan 

bolak-balik (AC). Tegangan primer V1 akan mengalirkan arus primer Io yang 

berbentuk sinusoide. Dengan menganggap belitan N1 reaktif murni,  maka Io  akan 

tertinggal 900 dari V1. Arus primer Io yang mengalir pada belitan N1 akan 

menimbulkan fluks magnet (Φ). Fluks ini mempunyai sudut fasa yang sama 

terhadap arus primer. Besarnya fluks dapat dicari melalui persamaan berikut: [19] 

Φ = Φmaks sin ωt 

Fluks yang berbentuk sinusoida ini akan menghasilkan tegangan induks E1 
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E1 = - N 1 .  d Φ / dt 

E1  = -N1. d(Φmaks sin ωt)/dt 

 = -N1.ω.Фmaks.cosωt  (tertinggal 90º dari Ф) 

Besarnya tegangan induksi efektifnya adalah  

E1 =  N1.2  ƒФmaks / 2 

 = 4.44 n1. ƒФmaks 

Pada rangkaian skunder, fluks (Ф) bersama tadi menimbulkan 

E2 = - N2. d Φ / dt 

E2 = - N2. ω.Фmaks.cosωt 

E2=  4.44 N2. ƒФmaks 

E1/E2 = N1/N2 

Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor, 

E1 / E2  =  V1 / V2   =   N1 / N2  =  a  

I2 / I1 = V1 / V2  =  N1 / N2  =  a.  

Keterangan 

E1 = Gaya gerak listrik di sisi primer(Volt) 

E2 = Gaya gerak listrik di sisi sekunder(Volt) 

V1 = Tegangan di sisi primer (Volt) 

V2 = Tegangan di sisi sekunder(Volt) 

N1 = Jumlah lilitan sisi primer 
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N2 = Jumlah lilitan sisi sekunder 

I1 = Arus di sisi primer (Amper) 

I2 = Arus di sisi sekunder (Amper) 

a = Perbandingan transformasi 

Dalam hal ini tegangan induksi E1 mempunyai kebesaran yang sama tetapi 

berlawanan arah dengan tegangan sumber V1
 [19]. 

Konstruksi transformator secara umum terdiri dari [20]: 

1) Inti yang  terbuat dari  lembaran-lembaran plat besi  lunak atau baja silikon 

yang diklem jadi satu.  

2) Belitan dibuat dari tembaga yang cara membelitkan pada inti dapat konsentris 

maupun spiral.  

3) Sistem pendingan pada trafo-trafo dengan daya yang cukup besar.  

Jenis transformator berdasarkan letak kumparan [20]:  

1) Core type (jenis inti) yakni kumparan mengelilingi inti yang ditunjukkan 

gambar 2.20 

 

Gambar 2.20 Jenis Inti [20] 

2)   Shell type (jenis cangkang) yakni inti mengelilingi belitan yang ditunjukkan 

gambar 2.19   
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Gambar 2.21 Jenis Cangkang [20] 

2.2.6.2 Rectifier 

Rectifier atau penyearah merupakan suatu rangkaian dalam catu daya yang 

berfungsi menyearahkan tegangan AC dari transformator step down menjadi 

tegangan DC. Komponen pada rangkaian penyearah adalah dioda. Dioda 

merupakan komponen pertemuan (junction) antara semikonduktor tipe p dan tipe 

n. Gambar 2.22 merupakan struktur dari dioda. 

 

Gambar 2.22 Struktur Dioda [14] 

Dioda semikonduktor hanya dapat melewatkan arus pada satu arah saja, 

yaitu ketika dioda memperoleh catu arah maju (forward bias). Dalam kondisi ini 

dikatakan dioda dalam keadaan konduksi/menghantar dengan tahanan dalam yang 

relatif kecil. Sebaliknya jika dioda diberi reverse bias, maka arus akan sulit 

mengalir disebabkan tahanan dalam dioda yang besar. Penyearah yang digunakan 
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terdiri dari dioda bridge, yaitu empat buah dioda yang dirangkai membentuk sebuah 

jembatan. Dioda bridge digunakan sebagai penyearah arus bolak-balik satu 

gelombang penuh, sehingga dihasilkan tegangan searah dengan lebih sedikit noise 

[21] yang ditunjukkan Gambar 2.23 

 

 

Gambar 2.23 Penyearah Gelombang (Rectifier) [14] 

Prinsip kerja penyearah jembatan yakni selama setengah siklus positif tegangan 

sekunder trafo, dioda D2 dan D3 akan di bias forward sedangan dioda D1 dan D4 

bias reverse, oleh sebab itu arus beban ke arah kiri. Proses ini ditunjukkan dalam 

gambar 2.24 berikut : 

 
Gambar 2.24 Penyearah Jembatan Setengah Siklus Positif [14] 

Kemudian selama setengah siklus negatif, dioda D1 dan D4 akan di bias 

forward, sehingga arus beban akan ke arah kiri. Proses ini ditunjukkan dalam 

gambar 2.25 
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Gambar 2.25 Penyearah Jembatan Setengah Siklus Negatif [14] 

 

Gambar 2.26 Sinyal Gelombang Penuh [14] 

Dapat terlihat bahwa kedua siklus ini mempunyai arah arus yang sama, 

sehingga tegangan beban adalah sinyal gelombang penuh seperti ditunjukkan pada 

gambar 2.26 [21].  

2.2.6.3 Filter 

Filter atau penyaring pada rangkaian catu daya berupa komponen kapasitor, 

yang merupakan komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. 

Kapasitor berfungsi untuk meratakan sinyal arus yang keluar dari rectifier atau 

penyearah. Seperti yang kita ketahui, tegangan DC yang dihasilkan oleh rectifier 

masih memiliki ripple yang sangat besar. Untuk mendapatkan tegangan DC yang 

rata (low ripple), maka diperlukan kapasitor sebagai filter, sehingga tegangan yang 

dihasilkan memiliki ripple yang sangat kecil mendekati DC murni [22]. 



43 

 

 
 

 

Gambar 2.27 Penyaring (Filter) [14] 

2.2.6.4 Voltage Regulator 

Regulator Tegangan diperlukan untuk menstabilkan tegangan yang sudah 

disearahkan. Ketidakstabilan suatu sumber daya bisa disebabkan oleh perubahan 

jaringan AC dari PLN atau dipengaruhi perubahan beban. Regulator tegangan ini 

mampu mengatasi kedua jenis perubahan tersebut. Biasanya rangkaian regulator 

tegangan sudah dikemas dalam bentuk rangkaian yang terintegrasi (IC). Tergantung 

pula dari kebutuhan akan sumber daya, maka regulator tegangan dapat dibuat tetap 

atau dibuat bervariasi. Regulator tegangan dengan keluaran bervariasi berarti 

tegangan yang dihasilkan dapat diatur dengan range tertentu [22]. 

Regulator tegangan yang sekarang banyak digunakan adalah dalam bentuk 

IC. IC regulator tegangan tetap memiliki seri 78XX untuk tegangan positif dan seri 

79XX untuk tegangan negatif. Besar tegangan output IC seri 78XX dan 79XX ini 

dinyatakan pada dua angka terakhir serinya. Contoh IC 7812 adalah regulator 

tegangan positif dengan tegangan output 12 V, sedangkan IC 7912 adalah regulator 

tegangan negatif dengan tegangan output -12 V [22].  
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Gambar 2.28a Penstabil Tegangan [14] 

 

Gambar 2.28b IC Regulator 2805 dan 7905 [14] 

Tabel 2.2 berikut ini menunjukkan beberapa tipe regulator beserta batasan 

tegangannya. 

Tabel 2.2 Tegangan Input IC L7805 dan IC L7812 [22] 

Tipe Regulator Vin min Vin maks Vout 

7805 8 V 20 V 5 V 

7808 11,5 V 23 V 8 V 

7812 15,5 V 27 V 12 V 

7824 28 V 38 V 24 V 

Batasan nilai tegangan masukan IC regulator yang terdapat dalam tabel adalah 

nilai DC, bukan tegangan sekunder dari trafo. Berdasarkan tabel 2.2 diatas, diambil 



45 

 

 
 

kesimpulan bahwa nilai tegangan output akan tetap konstan meskipun tegangan 

input bervariasi, namun dalam range tertentu. Rangkaian catu daya menggunakan 

IC 7812 ditunjukkan dalam gambar 2.29 berikut. 

 

Gambar 2.29 Voltage Regulator dalam Catu Daya [22] 

2.2.7 Arduino Mega 2560 

Sifat open source arduino banyak memberikan keuntungan tersendiri dalam 

menggunakan board ini, karena dengan sifat open source komponen yang kita 

pakai tidak hanya tergantung pada satu merek, namun memungkinkan kita bisa 

memakai semua komponen yang ada dipasaran. Bahasa pemrograman arduino 

merupakan bahasa C yang sudah disederhanakan syntax bahasa pemrogramannya 

sehingga mempermudah kita dalam mempelajari dan mendalami mikrokontroler  

[23]. 
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Gambar 2.30 Arduino Mega 2560 [24] 

Arduino Mega 2560 adalah sebuah papan mikrokontroler berbasis Atmega 

2560 (datasheet). Mempunyai 54 pin digital input/output (dimana 14 pun dapat 

digunakan sebagai keluaran PWM), 16 pin input analog, 2 UARTs (Hardware 

serial ports), sebuah crystal oscillator 16 MHz, sebuah penghubung USB, sebuah 

colokan listrik, ICSP header, dan tombol kembali. Setiap isi dari Arduino Mega 

2560 membutuhkan dukungan mikrokontroler; koneksi mudah antara Arduino 

Mega 2560 ke komputer dengan sebuah kabel USB atau daya dengan AC to DC 

adaptor atau baterai untuk memulai.  

Arduino Mega 2560 terbentuk dari prosessor yang dikenal dengan 

Mikrokontroler ATMega 2560. Mikrokontroler ATMega 2560 memiliki beberapa 

fitur / spesifikasi yang menjadikannya sebagai solusi pengendali yang efektif untuk 

berbagai keperluan. Fitur-fitur tersebut antara lain :  

- Tegangan Operasi sebesar 5 V  
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- Tegangan input sebesar 6 – 20 V tetapi yang direkomendasikan untuk ATMega 

2560 sebesar 7 – 12 V.  

- Pin digital I/O sebanyak 54 pin dimana 14 pin merupakan keluaran dari PWM.  

- Pin input analog sebanyak 16 pin  

- Arus DC pin I/O sebesar 40 mA sedangkan Arus DC untuk pin 3.3V sebesar 50 

mA  

- Flash memory 156 Kb yang mana 8 Kb digunakan oleh bootloader.  

- SRAM 8 Kbyte  

- EEPROM 4 Kbyte  

- Serta mempunyai 2 Port UARTs untuk komunikasi serial [25].  

2.2.8 Relay 

Relay adalah komponen elektronika berupa saklar atau switch yang 

dioperasikan menggunakan listrik. Relay juga biasanya disebut sebagai komponen 

elektromekanikal yang terdiri dari dua bagian utama yaitu coil atau elektromagnet 

dan saklar atau mekanikal. 

Komponen relay menggunakan prinsip elektromagnetik sebagai penggerak 

kontak saklar, sehingga dengan menggunakan arus listrik yang kecil atau low 

power, dapat menghantarkan arus listrik yang memiliki tegangan lebih tinggi. 

Sebagai contoh, dengan relay yang menggunakan Elektromagnet 5V dan 50 mA 

mampu menggerakan Armature Relay (yang berfungsi sebagai saklarnya) untuk 

menghantarkan listrik dengan tegangan 220V dan arus 2A. 
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Gambar 2.31 Relay [21] 

Relay bekerja dengan sebuah besi (iron core) yang dililit oleh sebuah 

kumparan coil yang berfungsi untuk mengendalikan besi tersebut. Apabila 

kumparan coil diberikan arus listrik, maka akan timbul gaya elektromagnet yang 

kemudian menarik armature untuk berpindah dari posisi sebelumnya (NC) ke posisi 

baru (NO) sehingga menjadi saklar yang dapat menghantarkan arus listrik di posisi 

barunya (NO). Posisi dimana armature tersebut berada sebelumnya (NC) akan 

menjadi open atau tidak terhubung. Pada saat tidak dialiri arus listrik, armature 

akan kembali lagi ke posisi awal (NC) [21]. Hal itu diilustrasikan dengan gambar 

2.32 

 

Gambar 2.32 Struktur Relay SPDT [21] 
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Secara sederhana, prinsip kerja dari relay yaitu ketika coil mendapat energi 

listrik (energized), akan timbul gaya electromagnet yang akan menarik armature 

yang berpegas, dan contact akan menutup. 

Kontak poin (contact point) relay terdiri dari 2 jenis yaitu : 

1. Normally close (NC) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada 

di posisi close (tertutup) 

2. Normally open (NO) yaitu kondisi awal sebelum diaktifkan akan selalu berada 

di posisi open (terbuka). 

Pada saat kontak poin normally open (NO), kontak akan membuka ketika 

tidak ada arus yang mengalir pada kumparan, tetapi tertutup secepatnya setelah 

kumparan menghantarkan arus atau diberi tenaga. Begiu juga sebaliknya, pada saat 

kontak poin normally close (NC), kontak akan menutup ketika tidak ada arus yang 

mengalir pada kumparan, tetapi terbuka setelah kumparan menghantarkan arus atau 

diberi tenaga [21]. 

Apabila kumparan diberi daya, terjadi medan elektromagnetis. Aksi dari 

medan pada gilirannya menyebabkan plunger bergerak pada kumparan menutuk 

kontak NO dan membuka kontak NC. Beberapa fungsi relay yang telah umum 

diaplikasikan kedalam peralatan elektronika diantaranya adalah: 

1. Relay digunakan untuk menjalankan fungsi logika (logic function) 

2. Relay digunakan untuk memberikan fungsi penundaan waktu (time  delay 

function) 

3. Relay digunakan untuk mengendalikan sirkuit tegangan tinggi dengan bantuan 

dari signal tegangan rendah 
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Ada juga relay yang berfungsi untuk melindungi motor ataupun komponen 

lainnya dari kelebihan tegangan ataupun hubung singkat (short) [21]. 

2.2.8.1 Driver Relay IC ULN 2003 

Driver relay merupakan rangkaian yang digunakan untuk menggerakkan 

relay. Rangkaian ini digunakan sebagai interface antara relay yang memiliki 

tegangan kerja bervariasi (misal 12 V) dengan microcontroller yang hanya 

bertegangan 5 V. Sebab, tegangan output mikrokontroler sebesar 5V tersebut belum 

bisa digunakan untuk mengaktifkan relay. 

 

Gambar 2.33 Pin-out Diagram ULN 2003 [22] 

 

 

ULN2003 merupakan salah satu chip IC yang mampu difungsikan sebagai 

driver relay. IC ini mempunyai 7 buah pasangan transistor Darlington npn, dengan 

tegangan output maksimal 50 V dan arus setiap pin mencapai 500mA. Pasangan 

transistor Darlington adalah penggabungan dua buah transistor sejenis dengan dan 

umumnya mempunyai beta yang sama. Keuntungan transistor Darlington yakni 

mempunyai impedansi input tinggi dan impedansi output rendah [22]. 
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ULN2003 mempunyai 16 pin dengan rincian pin 1-7 digunakan untuk 

menerima sinyal tingkat rendah, pin 7 sebagai ground, pin 8 sebagai Vcc, dan pin 

9-16 merupakan output.  

 

Gambar 2.34 Skematik Transistor Darlington ULN 2803 [22] 

Prinsip kerja transistor Darlington sebagai saklar sama seperti transistor 

tunggal yang berfungsi sebagai saklar yaitu ketika transistor dalam kondisi saturasi 

dimana terdapat arus yang mengalir ke pin basis transistor sehingga memicu 

transistor dapat menghantarkan arus kolektor. Penggunaan transistor Darlington 

bertujuan untuk meningkatkan penguatan arus basis sehingga dapat menghantarkan 

arus yang lebih besar. 

 

 

Gambar 2.35 Transistor Darlington [14] 

 

B 

C 

E 

ß1 
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2.2.9 Sensor Arus ACS712 

 

Gambar 2.36 Sensor ACS712 [26] 

ACS712 adalah sensor arus yang bekerja berdasarkan efek medan. Sensor 

arus ini dapat digunakan untuk mengukur arus AC atau DC. Modul sensor ini telah 

dilengkapi dengan rangkaian penguat operasional, sehingga sensitivitas 

pengukuran arusnya meningkat dan dapat mengukur perubahan arus yang kecil. 

Sensor ini digunakan pada aplikasi-aplikasi di bidang industri, komersial, maupun 

komunikasi. Contoh aplikasinya antara lain untuk sensor kontrol motor, deteksi dan 

manajemen penggunaan daya, sensor untuk catu daya tersaklar, sensor proteksi 

terhadap arus lebih, dan lain sebagainya 

Spesifikasi Sensor Arus ACS712:  

1. Berbasis ACS712 dengan fitur:  

Lebar frekuensi sampai dengan 80 kHz.  

 Total kesalahan luaran 1,5% pada suhu kerja TA= 25°C.  

 Tahanan konduktor internal 1,2 mΏ.  

 Tegangan isolasi minimum 2,1 kVRMS antara pin1-4 dan pin 5-8.  
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 Sensitivitas luaran 185 mV/A.  

 Mampu mengukur arus AC atau DC hingga 5 A.  

 Tegangan luaran proporsional terhadap masukan arus AC atau DC.  

2. Tegangan kerja 5V DC.  

3. Dilengkapi dengan penguat operasional untuk menambah sensitivitas luaran.  

 

Gambar 2.37 pin sensor ACS712 [27] 

Sensor ini memiliki pembacaan dengan ketepatan yang tinggi, karena di 

dalamnya terdapat rangkaian offset rendah linier medan dengan satu lintasan yang 

terbuat dari tembaga. Cara kerja sensor ini adalah arus yang dibaca mengalir 

melalui kabel tembaga yang terdapat didalamnya yang menghasilkan medan 

magnet yang di tangkap oleh IC medan terintegrasi dan diubah menjadi tegangan 

proporsional. Ketelitian dalam pembacaan sensor dioptimalkan dengan cara 

pemasangan komponen yang ada di dalamnya antara penghantar yang 

menghasilkan medan magnet dengan tranducer medan secara berdekatan. 
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Tabel 2.3 Fungsi Pin Sensor ACS712 [28] 

Pin Sensor ACS712 Fungsi 

IP + Terminal yang mendeteksi arus 

IP- Terminal yang mendeteksi arus 

GND Terminal ground 

Filter 
Terminal kapasitor eksternal yang berfungsi sebagai 

pembatas bandwith 

Vout terminal keluaran sinyal analog 

Vcc Terminal masukan catu daya (power) 

 

Hambatan dalam penghantar sensor sebesar 1,2 mΩ dengan daya yang 

rendah. Jalur terminal konduktif secara kelistrikan diisolasi dari sensor timah 

mengarah (pin 5 sampai pin 8). Hal ini menjadikan sensor arus ACS712 dapat 

digunakan pada aplikasi-aplikasi yang membutuhkan isolasi listrik tanpa 

menggunakan opto-isolator atau teknik isolasi lainnya yang mahal. IC ACS712 tipe 

5A IC ini mempunyai sensitivitas sebesar 185mV/A. Saat arus yang mengalir 0A 

IC ini mempunyai output tegangan 2,5V. Nilai tegangan akan bertambah 

berbanding lurus dengan nilai arus [28]. 

 

Gambar 2.38 Analogi sensor ACS712 dan beban [26] 
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2.2.10 Pembagi Tegangan 

Rangkaian pembagi tegangan biasanya digunakan untuk membuat suatu 

tegangan referensi dari sumber tegangan yang lebih besar, titik tegangan referensi 

pada sensor, untuk memberikan bias pada rangkaian penguat atau untuk memberi 

bias pada komponen aktif. Rangkaian pembagi tegangan pada dasarnya dapat 

dibuat dengan 2 buah resistor, contoh rangkaian dasar pembagi tegangan dengan 

output VO dari tegangan sumber VI menggunakan resistor pembagi tegangan R1 

dan R2 seperti pada gambar 2.39 berikut.  

 

Gambar 2.39 Rangkaian pembagi tegangan [14] 

Dari rangkaian pembagi tegangan di atas dapat dirumuskan tegangan output 

VO. Arus (I) mengalir pada R1 dan R2 sehingga nilai tegangan sumber VI adalah 

penjumlahan VSdan VO  sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut. 

          𝑉1 = 𝑉𝑠 + 𝑉𝑜 = 𝑖. 𝑅1 + 𝑖. 𝑅2 ...............................................................(2.12) 

Nampak bahwa tegangan masukan terbagi menjadi dua bagian ( Vs , Vo ), masing-

masing sebading dengan harga resistor yang dikenai tegangan tersebut. Sehingga 

besarnya VO  dapat dirumuskan sebagai berikut. 

           𝑉𝑜 = V1 
R2

R1+R2
.......................................................................................(2.13) 
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2.2.11 Komponen SCADA 

2.2.11.1 Ethernet Shield 

Ethernet Shield menambah kemampuan arduino board agar terhubung ke 

jaringan komputer.  Perangkat Ethernet Shield ditunjukkan pada gambar 2.40.  

 

Gambar 2.40 Ethernet Shield [29] 

 

Ethernet shield berbasiskan chip ethernet Wiznet W5100. Ethernet library 

digunakan dalam menulis program agar arduino board dapat terhubung ke jaringan 

dengan menggunakan ethernet shield. Pada ethernet shield terdapat sebuah slot 

micro-SD, yang dapat digunakan untuk menyimpan file yang dapat diakses melalui 

jaringan. Onboard micro-SD card reader diakses dengan menggunakan SDlibrary. 

Arduino board berkomunikasi dengan W5100 dan SD card mengunakan bus SPI 

(Serial Peripheral Interface). Komunikasi ini diatur oleh library SPI.h dan 

Ethernet.h.  

Bus SPI menggunakan pin digital 11, 12 dan 13 pada Arduino Uno dan pin 

50, 51, dan 52 pada Mega. Pin digital 10 digunakan untuk memilih W5100 dan pin 
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digital 4 digunakan untuk memilih SD card. Pin-pin yang sudah disebutkan 

sebelumnya tidak dapat digunakan untuk input/output umum ketika kita 

menggunakan ethernet shield. Karena W5100 dan SD card berbagi bus SPI, hanya 

salah satu yang dapat aktif pada satu waktu.  

Jika kita menggunakan kedua perangkat dalam program kita, hal ini akan 

diatasi oleh library yang sesuai. Jika kita tidak menggunakan salah satu perangkat 

dalam program kita, kiranya kita perlu secara eksplisit mendeselect-nya. Untuk 

melakukan hal ini pada SD card, set pin 4 sebagai output dan menuliskan logika 

tinggi padanya, sedangkan untuk W5100 yang digunakan adalah pin 10. 

Untuk menghubungkan ethernet shield dengan jaringan, dibutuhkan 

beberapa pengaturan dasar. Yaitu ethernet shield harus diberi alamat MAC (Media 

Access Control) dan alamat IP (Internet Protocol).  Sebuah alamat MAC adalah 

sebuah identifikasi unik secara global untuk perangkat tertentu. Alamat IP yang 

valid tergantung pada konfigurasi jaringan. Hal ini dimungkinkan untuk 

menggunakan DHCP (Dynamic Host Configuration Procotol) untuk secara 

dinamis menentukan sebuah IP. Selain itu juga diperlukan gateway jaringan dan 

subnet [30]. 

2.2.11.2 Router 

Router adalah sebuah alat yang mengirimkan paket data melalui sebuah 

jaringan atau Internet menuju tujuannya, melalui sebuah proses yang dikenal 

sebagai routing. Proses routing terjadi pada lapisan 3 (Lapisan jaringan seperti 

Internet Protocol) dari stack protokol tujuh-lapis OSI. 
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Router berfungsi sebagai penghubung antar dua atau lebih jaringan untuk 

meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya. Router berbeda dengan 

switch. Switch merupakan penghubung beberapa alat untuk membentuk suatu 

Local Area Network (LAN). 

Sebagai ilustrasi perbedaan fungsi dari router dan switch merupakan suatu 

jalanan, dan router merupakan penghubung antar jalan. Masing-masing rumah 

berada pada jalan yang memiliki alamat dalam suatu urutan tertentu. Dengan cara 

yang sama, switch menghubungkan berbagai macam alat, di mana masing-masing 

alat memiliki alamat IP sendiri pada sebuah LAN. 

Router dapat digunakan untuk menghubungkan banyak jaringan kecil ke 

sebuah jaringan yang lebih besar, yang disebut dengan internetwork, atau untuk 

membagi sebuah jaringan besar ke dalam beberapa subnetwork, untuk 

meningkatkan kinerja dan juga mempermudah manajemennya. Router juga kadang 

digunakan untuk mengoneksikan dua buah jaringan yang menggunakan media yang 

berbeda (seperti halnya router wirelayss yang pada umumnya selain ia dapat 

menghubungkan komputer dengan menggunakan radio, ia juga mendukung 

penghubungan komputer dengan kabel UTP, atau berbeda arsitektur jaringan, 

seperti halnya dari Ethernet ke Token Ring. 

Router juga dapat digunakan untuk menghubungkan LAN ke sebuah 

layanan telekomunikasi seperti halnya telekomunikasi leased line atau Digital 

Subscriber Line (DSL). Router yang digunakan untuk menghubungkan LAN ke 

sebuah koneksi leased line seperti T1, atau T3, sering disebut sebagai access server. 

Sementara itu, router yang digunakan untuk menghubungkan jaringan lokal ke 
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sebuah koneksi DSL disebut juga dengan DSL router. Router-router jenis tersebut 

umumnya memiliki fungsi firewall untuk melakukan penapisan paket berdasarkan 

alamat sumber dan alamat tujuan paket tersebut, meski beberapa router tidak 

memilikinya. Router yang memiliki fitur penapisan paket disebut juga dengan 

packet-filtering router. Router umumnya memblokir lalu lintas data yang 

dipancarkan secara broadcast, sehingga dapat mencegah adanya broadcast storm 

yang mampu memperlambat kinerja jaringan. Router pada umumnya memiliki 

jarak jangkauan yang jauh dalam memancarkan wifi. Pada router TP Link TD-

WR840N memiliki jarak jangkauan wifi mencapai 15-20 meter meski terhalang 

tembok atau dinding beton. Gambar 2.41 menunjukkan bentuk fisik router [21]. 

 

Gambar 2.41 Router [31] 
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Ilustrasi mengenai konfigurasi hubungan router dan komputer dapat dilihat 

pada gambar 2.42 di bawah ini: 

 

Gambar 2. 42 Konfigurasi Hubungan Router dan Komputer [32] 

Pada gambar di atas terdapat 2 buah network komputer yang terhubung 

dengan sebuah router. Network sebelah kiri yang terhubung ke port 1 router 

mempunyai alamat network 192.168.1.0 dan network sebelah kanan terhubung ke 

port 2 dari router dengan network address 192.155.2.0.  

Cara kerja router dapat dimisalkan sebagai berikut: 

1. Komputer A mengirim data ke komputer C, maka router tidak akan 

meneruskan data tersebut ke network lain. 

2. Begitu pula ketika komputer F mengirim data ke E, router tidak akan 

meneruskan paket data ke network lain. 

3. Barulah ketika komputer F mengirimkan data ke komputer B, maka router 

akan menruskan paket data tersebut ke komputer B [21]. 
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2.2.11.3 Mini PC 

Mini PC adalah komputer yang dirancang dalam ukuran kecil dan 

dilengkapi teknologi ‘legacy-free‘ terbaru serta konektivitas modern. Biasanya 

produsen memasarkan produk tersebut dengan istilah berbeda seperti smart 

micro PC, thin client, miniature PC atau nettop. Mini PC menggunakan perangkat 

yang sama layaknya desktop PC seperti processor, motherboard, vga, power 

supply, maupun RAM, namun memiliki casing yang lebih kecil seperti casing pada 

PS 3 maupun xbox 360. 

Semenjak industri memasuki era PC+, produk Mini PC bukan hanya kian 

menjamur, tapi juga ditawarkan dengan performa tak kalah dari sepupu-sepupu 

desktopnya. Mini PC juga menawarkan fleksibilitas tinggi, harga yang cenderung 

lebih murah, dan kemudahan pemakaian, bahkan untuk para pengguna awam [21]. 

 

 

Gambar 2.43 Bentuk fisik mini PC [21] 

 

Tidak semua jenis PC termasuk dalam sistem mini PC. Untuk itu, beberapa 

jenis mini PC yaitu : 



62 

 

 
 

1. PDP- 8 : Jenis mini PC satu ini dirilis pada tahun 1965 oleh DEC (Digital 

Equipment Corporation) dengan harga yang lumayan besar pada zamannya 

dulu. 

2. PDP-11 :Juga menjadi jenis mini PC yang dirilis pada tahun 1970 oleh DEC 

(Digital Equipment Corporation). 

3. VAX (Virtual Addres Extension) : Adalah salah satu jenis mini PC yang 

dikreasikan oleh DEC (Digital Equipment Corporation) dan dirilis pada 

tahun 1970an pada akhir dekadenya. 

4. Xerox Star : Inilah salah satu jenis mini PC yang terkemuka dengan sistem 

komputer antarmuka grafis (GUI) pertama kali di dunia. 

5. IBM system 370 : Sistem mini PC satu ini menjadi bentuk dasar dari desktop 

komputer yang ada di pasaran. sistem mini PC satu ini dikembangkan 

berdasakan sistem modul yang memudahkan penggunanya dalam menggantii 

komponen–komponennya. Untuk itu, inilah pilihan mini PC yang teroperasi 

dengan baik untuk seluruh konsumennya [21]. 

 

2.2.12 Aplikasi VT SCADA 

VT SCADA merupakan salah satu apliakasi virtual scada, VT SCADA 

dapat digunakan untuk keperluan industri, softaware ini menyediakan layar 

anatrmuka yang dapat mengontrol peralatan lewat komputer. Termasuk dapat 

mengoperasikan katup-katup pipa dan motor atau menampilkan suhu ada level 

ketinggian air di melalui layar. VT SCADA dapat berkomunikasi lewat RTU ( 

Remote Telemetry Unit) dan Programmable Logic Control (PLC) untuk 

http://www.dimensidata.com/category/desktop-mini/
http://www.dimensidata.com/category/desktop-mini/
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mengontrol perangkat keras dan informasi .VT SCADA dibuat dengan ribuan 

Input/Output dalam 1 server (maksimal 50 I/O untuk versi light) [24] . Berikut cara 

menggunakan Software VT SCADA: 

1. Jalankan VT SCADA dengan menjalankan aplikasi  yang sudah terinstal pada 

komputer atau laptop seperti yang ditunjukkan Gambar 2.44.  

  

Gambar 2.44 Aplikasi VT SCADA [33] 

2. Lalu akan muncul tampilan awal VT SCADA seperti pada gambar 2.45. 

 

Gambar 2.45 Layar awal VT SCADA [34] 

VT Scada 
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3. Untuk memulai aplikasi tekan tombol “Add Aplication Wizard“ yang ada di 

pojok bawah kiri tampilan awal. 

  

Gambar 2.46 Menu Add Aplication Wizard pada VT SCADA [34] 

4. Setelah itu pilih option Quick Add dan beri nama aplikasi scada yang ingin 

dirancang. Lalu klik next dan klik finish. 

 

Add Aplication 

Wizard 
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Gambar 2.47 Tampilan Add Aplication Wizard pada VT SCADA [34] 

5. Setelah itu akan muncul tampilan desain pada VT SCADA dan selanjutnya 

membuat gambar antarmuka sistem SCADA. 

 

Gambar 2.48  Tampilan desain program pada layar VT SCADA [34] 

6. Pilih menu Overview untuk membuat tampilan layar SCADA 

7. Lalu akan muncul menu edit gambar seperi pada gambar 2.49. 

 

Gambar 2.49  Layar edit antar muka SCADA [34] 
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8. Setelah layar antarmuka jadi, dibuat pengalamatan seperti pada gambar 2.50. 

 

Gambar 2.50 Layar Tag browser VT SCADA [34] 

9. Pasangkan alamat pada tag browser dengan layar antarmuka pada VT 

SCADA. 

10. Sambungkan Arduino Mega 2560 dengan alplikasi SCADA menggunakan 

kabel RJ45. 

11. Jika sudah selesai maka perangkat hardware dapat digerakkan memlalui 

layar antarmuka VT SCADA [21]
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