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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat yang 

pemanfaatannya semakin hari semakin bertambah, maka PT PLN (Persero) 

harus terus menerus menjaga sistem tenaga listrik agar tetap handal dan 

aman mulai dari sisi pembangkit, transmisi, dan distribusi. Dalam sistem 

distribusi, energi listrik dari sistem pembangkit akan disalurkan ke sistem 

transmisi, selanjutnya dilakukan penurunan tegangan di Gardu Induk. 

Sistem distribusi tenaga listrik yang baik adalah sistem distribusi 

tenaga listrik yang memiliki  keandalan  tinggi,  bersifat  ekonomis  dan  

aman.  Keandalan  yang  tinggi  dapat  ditunjukkan  oleh  kemampuan  dari  

sistem  tersebut  mampu  menghasilkan  dan  menyalurkan  energi  listrik  

kepada  konsumen  secara  kontinu.  

Pada kenyataannya sistem distribusi tenaga listrik tidak terlepas dari 

kondisi abnormal atau gangguan, baik itu gangguan sistem maupun non 

sistem sehingga diperlukan sistem proteksi yang handal dengan tingkat 

kecepatan pengamanan yang tinggi.  

Sistem proteksi memiliki fungsi yaitu untuk menjaga keamanan 

peralatan dan mengisolir daerah gangguan agar tidak meluas dan berdampak 

pada jaringan lain yang tidak mengalami gangguan, sehingga berpengaruh 

pada mutu pelayanan tenaga listrik. Sistem proteksi tenaga listrik terdiri dari 
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banyak peralatan salah satunya adalah LBS (Load Break Switch) berbasis 

Sectionalizer. 

LBS berbasis Sectionalizer merupakan peralatan proteksi yang 

memiliki fungsi memisahkan daerah yang mengalami gangguan dan tidak 

mengalami gangguan, dengan adanya Sectionalizer memungkinkan daerah 

pemadaman semakin kecil, recovery time semakin cepat dan angka PMT 

trip semakin kecil sehingga kinerja mutu pelayanan semakin tinggi. 

Penempatan LBS (Load Break Switch) berbasis Sectionalizer harus tepat 

karena jika tidak tepat dapat berpengaruh pada kinerja LBS itu sendiri dan 

menyebabkan kegagalan kordinasi, LBS berbasis Sectionalizer bekerja 

berkordinasi dengan peralatan pengaman sebelumnya sehingga penempatan 

dan setting pada relainya harus tepat. 

Mengacu pada pentingnya penempatan LBS berbasis Sectionalizer 

pada sistem tenaga listrik khususnya pada sistem distribusi tenaga listrik 

seperti yang sudah dijelaskan diatas, maka dibuatlah suatu alat sebagai 

simulasi proteksi distribusi dan penempatan LBS yang tepat yang berjudul 

“SIMULASI OPTIMALISASI PENEMPATAN LBS SECTIONALIZER 

PADA TOPOLOGI JARINGAN DISTRIBUSI TIPE CLUSTER 

BERBASIS ARDUINO MEGA 2560”. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Dari latar belakang di atas dapat di rumuskan masalah yang akan di 

bahas antara lain : 

1. Bagaimana merancang suatu alat yang dapat menyimulasikan 

penempatan LBS berbasis Sectionalizer yang optimal?  

2. Bagaimana prinsip kerja dari LBS berbasis Sectionalizer? 

3. Bagaimana Sistem monitoring pada alat tersebut?  

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan Tugas Akhir, agar pembahasan menjadi lebih 

terfokus pada masalah yang diambil, penulis memberi batasan dalam 

penentuan masalah yang akan dibahas, antara lain : 

1. Alat yang dibuat dalam tugas akhir ini hanya sebagai simulator dari 

LBS Sectionalizer pada sistem distribusi tenaga listrik yang terdiri 

dari dua buah penyulang dan satu buah penyulang express. 

2. Proteksi yang akan dibahas adalah kordinasi antara LBS berbasis 

Sectionalizer dengan Recloser. 

3. Tugas Akhir ini membahas cara Optimalisasi Penempatan LBS 

Berbasis Sectionalizer. 

4. Simulasi gangguan terdiri dari gangguan Zona Time Delay dan Zona 

Instant. 

5. Arduino MEGA 2560 digunakan pada tugas akhir ini sebagai pusat 

pengendali dengan cara memberi pemrograman melalui software 

bawaan Arduino.   
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6. Pendeteksian arus yang mengalir pada alat simulasi Optimalisasi 

penempatan LBS Berbasis Sectionalizer  ini menggunakan sensor 

arus ACS712 yang diibaratkan sebagai trafo arus (CT) yang terdapat 

pada relai .  

1.4 Tujuan Tugas Akhir 

Penulisan Tugas Akhir yang berjudul “Simulasi Optimalisasi 

Penempatan LBS Sectionalizer pada Topologi Jaringan Distribusi Tipe 

Cluster Berbasis Arduino Mega 2560” dilakukan dengan tujuan sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui bagaimana penempatan LBS berbasis Sectionalizer yang 

optimal sehingga berdampak pada kinerja peralatan tersebut dan 

mutu pelayanan perusahaan. 

2. Merancang suatu alat yang dapat menyimulasikan kordinasi antara 

Recloser dan LBS berbasis Sectionalizer.   

3. Merancang suatu alat yang dapat menyimulasikan penempatan LBS 

berbasis Sectionalizer yang optimal. 

1.5 Manfaat Tugas Akhir  

Manfaat yang dapat diperoleh dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Bagi PT PLN (Persero), membantu supervisor maupun staff PT PLN 

(Persero) bidang sistem proteksi untuk mengetahui prinsip kerja LBS 

berbasis Sectionalizer yang disimulasikan dengan peralatan 

elektronika berbasis Arduino MEGA 2560. 
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2. Untuk Universitas Diponegoro, khususnya jurusan Teknik Elektro 

Sekolah Vokasi UNDIP dapat menjadi referensi dan tambahan ilmu 

bagi mahasiswa mengenai sistem proteksi khususnya kordinasi dan 

prinsip kerja LBS berbasis Sectionalizer. 

3. Untuk penulis, sebagai bentuk pengaplikasian dan penerapan ilmu-

ilmu yang telah didapat selama proses perkuliahan yang dituangkan 

dalam bentuk alat tugas akhir. 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis menggunakan sistematika 

penulisan sebagai berikut : 

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT  

HALAMAN PERSEMBAHAN  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR TABEL  

DAFTAR LAMPIRAN  

ABSTRAK 

ABSTRACT  

 

 

 



6 

 

 
 

BAB I  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang melatar belakangi 

pembuatan Tugas Akhir, Tujuan, Batasan Masalah, Metode 

Penulisan, dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori mengenai Sistem 

Distribusi Tenaga Listrik, Peralatan Proteksi Sistem Distribusi, 

Sistem Proteksi Jaringan Distribusi, dan serta dasar teori lainnya 

yang melengkapi Tugas Akhir ini. 

BAB III SIMULASI OPTIMALISASI PENEMPATAN LBS 

SECTIONALIZER PADA TOPOLOGI JARINGAN 

DISTRIBUSI TIPE CLUSTER BERBASIS ARDUINO DUE 

Pada bab ini akan menerangkan mengenai perancangan sistem, dan 

cara kerja rangkaian dari setiap blok serta cara kerja secara 

keseluruhan. 

BAB IV PEMBUATAN SIMULASI OPTIMALISASI PENEMPATAN 

LBS SECTIONALIZER PADA TOPOLOGI JARINGAN 

DISTRIBUSI TIPE CLUSTER BERBASIS ARDUINO MEGA 

2560 

Pada bab ini membahas mengenai proses pembuatan alat serta 

penjelasan apa saja alat dan bahan yang akan digunakan dalam 

proses pembuatan Tugas Akhir ini. 
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BAB V PENGUKURAN DAN PENGUJIAN  

Dalam bab ini akan membahas tentang uji coba rangkaian apakah 

rangkaian telah berjalan sesuai dengan yang diinginkan, hasil 

pengujian alat, dan pengukuran pada setiap rangkaian alat, dan 

analisa data. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan alat 

simulasi dan buku laporan. 


