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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 Over 

Current Relay dengan Karakteristik Standart Invers sebagai Backup Protection 

pada Bay Penghantar Gardu Induk 150kV Berbasis Arduino Mega 2560 Dengan 

Menggunakan SCADA”. Adapun beberapa kesimpulan yang diperoleh pada Tugas 

Akhir sebagai berikut : 

1. Over Current Relay (OCR yang terdapat pada bay penghantar akan bekerja 

apabila relay mendeteksi adanya gangguan arus lebih yang mengalir pada bay 

penghantar melebihi arus setting yang telah ditetapkan yaitu 1,48 A dengan 

TMS 0.171. 

2. Over Current Relay bekerja sesuai dengan karakteristik standart invers yaitu 

dengan menambahkan besar gangguan dengan nilai resistor yang berbeda-

beda. Semakin  besar nilai arus gangguan maka waktu yang digunakan untuk 

membuka relay akan semakin cepat. 

3. Pada saat sistem dalam keadaan normal selisih antara hasil pengukuran 

menggunakan multimeter dengan hasil pengukuran pada SCADA yaitu 

sebesar 0.02 A. Sedangkan pada saat sistem terjadi gangguan, selisih antara 

hasil pengukuran menggunakan multimeter dengan hasil pengukuran pada 

SCADA yaitu sebesar 0.01 A – 0.15 A.  
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4. Arduino Mega 2560 yang dapat mensimulasikan kinerja proteksi cadangan 

pada penghantar. Hal ini sesuai dengan syarat sistem proteksi yaitu selektif, 

keadaan di mana relai proteksi bekerja selama kondisi gangguan yang terjadi 

pada daerah pengamannya. 

5. Sensor Arus ACS712 dapat bekerja dengan baik memberikan pembacaan arus 

pada saat keadaan normal maupun terjadi gangguan. 

6. SCADA sebagai alat monitoring dan controling yang ada pada Gardu Induk 

double busbar, mencatat data baik saat dalam keadaan normal, maupun saat 

dalam keadaan gangguan dan bekerja secara real-time.  

 

6.2 Saran 

Dari beberapa percobaan dan kesimpulan Tugas Akhir yang penyusun buat, 

dengan judul “Simulasi Dan Monitoring Over Current Relay dengan Karakteristik 

Standard Invers sebagai Backup Protection pada Bay Penghantar Gardu Induk 

150kV Berbasis Arduino Mega 2560 Dengan Menggunakan SCADA”, perlu 

disampaikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Pada pembuatan alat simulasi Tugas Akhir ini sebaiknya menggunakan 

aplikasi penampil atau penghitung waktu agar kesalahan dalam perhitungan 

waktu kerja relai untuk trip dapat diminimalisir. 

2. Sebaiknya menggunakan Amperemeter analog yang terpasang pada simulasi 

alat Tugas Akhir, agar dapat diketahui arus yang mengalir di penghantar, 

sehingga monitoring dapat dilakukan melalui Amperemeter analog dan 

SCADA secara bersamaan tanpa harus menggunakan Multimeter. 


