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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wata’ala, penyusun telah 

menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Simulasi Dan Monitoring Relai 

Diferensial Sebagai Proteksi Busbar Di Gardu Induk Tegangan Tinggi Dengan 

Konfigurasi Double Busbar Berbasis Arduino Mega 2560 Dengan Menggunakan 

SCADA”. Adapun beberapa kesimpulan yang diperoleh pada Tugas Akhir sebagai 

berikut : 

1. Alat ini mensimulasikan Gardu Induk Tegangan Tinggi Dengan Konfigurasi 

Double Busbar yang terdiri dari satu bay penghantar, satu bay trafo dan bay 

kopel. Relai diferensial pada proteksi busbar membandingkan semua sensor 

arus yang terhubung pada busbar, baik pada busbar A maupun busbar B 

meliputi sensor arus pada bay penghantar, bay trafo dan bay kopel. 

2. Relai diferensial bekerja berdasarkan perbedaan arus dengan menggunakan 

prinsip Hk. Khirchoff I dimana arus yang masuk pada busbar relai sama 

dengan arus yang keluar dari busbar relai.  

3. Nilai setting arus alat simulasi relai diferensial berdasarkan pada proteksi 

busbar Gardu Induk Tegangan Tinggi Dengan Konfigurasi Double Busbar 

sebesar 0.3 Ampere. Sebesar apapun gangguan yang terjadi di daerah kerja 

relai diferensial yang melebihi nilai setting sebesar 0,3 Ampere, maka PMT 

akan terputus (trip) tanpa tunda waktu (instantenous).  
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4. Ketika terjadi gangguan pada busbar A sebesar 0,75 Ampere dan pada busbar 

B sebesar 0,75 Ampere, proteksi busbar akan mengisolasi/mengamankan 

daerah yang terganggu dengan memerintahkan relai PMT 2, PMT Kopel, 

PMT 3 untuk terputus (trip) sehingga peralatan gardu induk akan terhindar 

dari kerusakan yang disebabkan karena gangguan. 

5. Ketika terjadi gangguan di luar daerah pengaman (eksternal fault) relai 

diferensial sebesar 2,1 A, 2,6 A, 2,86 A, 3,28 A,, maka sebesar apapun 

gangguan yang terjadi yang melebihi nilai setting sebesar 0,3 Ampere, maka 

proteksi busbar tidak akan bekerja memerintahkan PMT yang terhubung pada 

busbar untuk terputus (trip). 

6. Rangkaian push button pull down sudah bekerja sesuai range kerja dari 

Arduino Mega 2560 sebesar 5 V. Pada kondisi HIGH, tegangan keluaran dari 

push button pull down sebesar 5,02 V. Pada kondisi LOW, tegangan keluaran 

dari push button pull down sebesar 0 V. 

7. Sensor arus yang digunakan pada simulasi alat ini adalah ACS712. ACS712 

dalam simulasi ini dapat bekerja apabila tegangan input 4,7 V – 4,93 V dan 

tegangan output 2,34 V – 2,46 V. Sehingga sensor arus ACS712 dapat bekerja 

karena tegangan input dan output masih dalam range tegangan kerja dari 

sensor arus ACS712. 

6.2 Saran 

Dari beberapa percobaan dan kesimpulan Tugas Akhir yang penyusun buat, 

dengan judul “Simulasi Dan Monitoring Relai Diferensial Sebagai Proteksi Busbar 

Di Gardu Induk Tegangan Tinggi Dengan Konfigurasi Double Busbar Berbasis 
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Arduino Mega 2560 Dengan Menggunakan SCADA”, perlu disampaikan beberapa 

saran sebagai berikut : 

1. Sebaiknya menggunakan Amperemeter analog yang terpasang pada 

simulasi alat Tugas Akhir, agar dapat diketahui arus yang mengalir di setiap 

busbar, sehingga monitoring dapat dilakukan melalui Amperemeter analog 

dan SCADA secara bersamaan tanpa harus menggunakan Multimeter. 

2. Sebaiknya menggunakan rangkaian debouncer, karena rangkaian 

debouncer lebih bagus dalam mengatasi bouncing daripada rangkaian pull 

down, karena rangkaian debouncer menggunakan Integrated Circuit ( 

IC) 7414 yang berfungsi untuk menghilangkan pentriggeran yang salah 

akibat bouncing dari push button. 

 

Demikian tugas akhir ini dibuat. Penyusun berharap semoga dapat digunakan 

sebagai mana mestinya, serta dapat memberikan manfaat terhadap perkembangan 

ilmu tentang sistem tenaga listrik di Indonesia. Penyusun menyadari dalam 

penyusunan tugas akhir ini masih banyak kekurangan baik dari segi alat maupun 

penyusunan laporan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua 

pihak sangat dinanti. 

 

 

 

 

 


