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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Gagasan dan ide penyusun tentang tugas akhir ini didasari atas 

pengamatan yang dilakukan ketika melakukan Kerja Praktek di PT PLN (Persero) 

TJBT APP Salatiga Basecamp Surakarta. Penyusun menemukan ketertarikan pada 

sistem proteksi yang terdapat saluran udara tegangan tinggi, utamanya pada bay 

penghantar yang ada   pada GI 150 kV Nguntoronadi dengan konfigurasi double 

busbar. 

Adapun dalam menentukan gagasan penyusun dalam tugas akhir ini, 

penyusun membaca jurnal yang berkaitan dengan tugas akhir penyusun yaitu: 

1. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Ishant Sharma dan Tarak Patel (2016) 

dengan judul Radial Feeder Protection Using Arduino,
[1] 

 

2. Laporan tugas akhir oleh Muhammad Rizki Kurniawan dan Hermawan 

(2015) dengan judul Setting Dan Koordinasi Docr (Directional Overcurrent 

Relay) Pada Jaringan Transmisi 150 Kv Upt Semarang Menggunakan 

Metode Pso (Particle Swarm Optimization),
[2]  

 

3. Karya ilmiah yang disusun  oleh Abishek Ukil, Bernhard Deck, dan Vishal 

H Shah yang berjudul Current-Only Directional Overcurrent Relay.
[3]

 

Persamaan jurnal pertama dan kedua dalam referensi dengan tugas akhir 

penyusun yakni jurnal tersebut sama-sama membahas mengenai  proteksi relai 

directional  yang bekerja mengamankan sistem penyaluran tenaga listrik secara
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berarah. Relay Directional Overcurrent tersebut bekerja sebagai proteksi backup 

zone 2 dari relay jarak pada jaringan transmisi 150kV tipe radial menggunakan 

arduino sebagai kontrol dan pengolah data.  

Persamaan berikutnya adalah mengenai metode yang penyusun gunakan 

dalam pembuatan alat simulasi pada tugas akhir ini, yang didukung oleh referensi 

ketiga. Dalam jurnal tersebut menganalisis mengenai prinsip kerja relai 

directional tanpa menggunakan masukan berupa tegangan sistem dan sudut fasa. 

Melainkan menggunakan algoritma aliran arus dalam menentukan daerah kerja 

forward dan reverse dari relai. Arus pada daerah depan maupun belakang 

diperoleh dengan melihat aliran arus pada saat kondisi normal sebelum gangguan 

(prefault) dan aliran arus pada saat terjadi gangguan (fault). 

Perbedaan tugas akhir yang dibuat penyusun dengan ketiga referensi 

adalah penyusun  akan membahas mengenai Relay Directional Earth Fault (DEF) 

sebagai proteksi komplemen dari relay jarak, dan bukan merupakan bagian dari 

Directional Overcurrent Relay (OCR) seperti yang telah dibahas pada ketiga karya 

ilmiah diatas. Penyusun juga membuat alat simulasi berbasis mikrokontroler 

Arduino Mega 2560 yang berfungsi sebagai pusat kendali keseluruhan sistem. 

Dengan menggunakan mikrokontroler maka pemrograman alat dilakukan melalui 

suatu software dengan bahasa pemrograman yang mudah dipahami dan dapat 

dikembangkan sendiri. Selain itu, monitoring arus gangguan juga dapat dilakukan 

melalui HMI dengan sistem SCADA. Pada alat ini, setting untuk kerja relai 

diracang semirip mungkin dengan sistem yang ada di PT PLN (Persero) dengan 

membahas gangguan hubung singkat high resistance satu fasa ke tanah yang ada 
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pada sistem transmisi tegangan tinggi 150kV dan mensimulasikan kerja relai pada 

daerah forward, penerapan autoreclose, serta skema teleproteksi. 

2.2 Sistem Penyaluran Tenaga Listrik 

Sistem penyaluran atau transmisi tenaga listrik di indonesia dimulai dari 

pusat pembangkit, transmisi, dan distribusi, keseluruhan sistem saling 

berhubungan dan bekerja untuk melayani kebutuhan tenaga listrik pada 

konsumen. Untuk kemudian, sistem penyaluran tenaga listrik digambarkan oleh 

gambar 2-1 di bawah ini : 

 

Gambar 2- 1 Instalasi Sistem Tenaga Listrik
[4]

 

Tenaga listrik dibangkitkan oleh pusat pembangkitan terdiri dari beberapa 

jenis pembangkit antara lain : Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA), 

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi 

(PLTPB), Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG), dan Pembangkit Listrik 

Tenaga Diesel (PLTD).  
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Tenaga Listrik keluaran dari generator-generator yang ada pada pembangkit 

biasanya berkisar antara 13kV hingga 16kV. 

Tenaga listrik dari pusat pembangkit tersebut, secara bertahap dinaikkan 

nilai tegangannya melalui transformator step-up ke nominal tegangan tinggi 

150kV maupun 500kV  agar dapat disalurkan melalui jaringan transmisi menuju 

gardu induk. Saluran transmisi yang ada di Indonesia diklasifikasikan menjadi 

nominal Tegangan Tinggi (TT) dengan besaran tegangan nominal 150kV dan 

Tegangan Ekstra Tinggi (TET) dengan tegangan nominal 500kV. Tujuan 

dinaikkannya tegangan dari pembangkit yaitu agar dapat meminimalisir rugi-rugi 

daya yang diakibatkan oleh resistansi di sepanjang konduktor saluran transmisi. 

Dari saluran transmisi, tenaga listrik masuk menuju ke gardu induk. 

Kemudian melalui transformator tenaga step-down tegangan ditransformasikan 

dari nominal tegangan tinggi (TT) 150kV menjadi nominal tegangan menengah 

(TM) 20kV. Selain itu, pada gardu induk juga terdapat busbar yang 

menghubungkan satu saluran transmisi dengan saluran transmisi lain guna 

membentuk sistem interkoneksi. 

Jaringan tegangan menengah (JTM) 20kV yang keluar dari gardu induk, 

disebut dengan jaringan distribusi primer. JTM ini kemudian disalurkan ke 

konsumen-konsumen besar seperti pabrik dan pusat-pusat perbelanjaan. Untuk 

kemudian,  jaringan distribusi primer ini diturunkan tegangannya melalui sebuah 

transformator step-down pada gardu distribusi. Gardu distribusi biasanya terdiri 

dari transformator distribusi baik satu maupun tiga fasa dengan keluaran tegangan 
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rendah (JTR) 220/380V. Nominal  tegangan pada JTR  ini merupakan tegangan 

yang siap digunakan oleh konsumen umum seperti rumah tangga.  

2.2.1 Jaringan Transmisi dan Gardu Induk 

Sistem tenaga listrik Jawa-Bali dihubungkan oleh Saluran Udara Tegangan 

Ekstra Tinggi (SUTET) 500kV dan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 

150kV. Region-region pada sistem dihubungkan oleh sistem transmisi 500kV 

yang merupakan tulang punggung penyuplai daya sistem tenaga listrik Jawa-

Bali.
[5]

  

Pola penyaluran tenaga listrik pada sistem Jawa-Bali ini disebut sebagai 

sistem interkoneksi dimana setiap saluran saling terhubung membentuk satu grup 

operasi. Daya berkapasitas besar dari pembangkit dialirkan melalui saluran 

transmisi 500kV, yang kemudian Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 

500kV menurunkan tegangannya menjadi 150kV melalui Inter Bus Transformer 

(IBT) 500/150kV. Hal ini mejadikan IBT sebagai pasokan utama sistem 150kV. 

Selain itu pada sistem 150kV ini juga terdapat pembangkit-pembangkit yang 

memasok kebutuhan daya subsistem yang meliputi daerah yang lebih terbatas. 

2.2.1.1 Transmisi 

Dalam buku Teknik Tenaga Listrik Jilid II oleh Dr. A. Arismunandar 

disebutkan bahwa tenaga listrik yang dibangkitkan dari pembangkit letaknya 

cukup jauh dengan tempat dimana listrik itu digunakan. Karena itu, tenaga listrik 

yang dibangkitkan harus disalurkan melalui kawat-kawat saluran transmisi. 

Saluran ini membawa tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban (load 

centers) baik langsung maupun melalui saluran penghubung. 
[6]
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Oleh karena itu dapat diketahui bahwa saluran transmisi merupakan media 

yang digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik dari Generator Station/ 

Pembangkit Listrik sampai ujung distribution station hingga sampai pada pusat 

beban yaitu konsumen pengguna listrik. Tenaga listrik di transmisikan oleh suatu 

bahan konduktor baik secara langsung maupun melalui saluran-saluran 

penghubung atau gardu induk.  

Tenaga listrik dapat disalurkan melalui sebuah penghantar yang dipasang 

di bawah tanah (underground)  yang biasa disebut dengan saluran kabel maupun 

di atas tanah (overload) atau saluran udara.
[7]  

Berdasarkan kapasitas tegangan yang disalurkan, jenis saluran transmisi 

terdiri dari Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 200kV-500kV dan 

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) 30kV-150kV. Konfigurasi jaringan pada 

saluran ini umumnya menggunakan single atau double sirkuit, dimana 1 sirkuit 

terdiri dari 3 phasa R, S, dan T dengan dua atau empat (Double atau Quadrapole) 

berkas konduktor kawat penghantar, dengan tanah sebagai saluran kembali.  

Bila dilihat berdasar dari konfigurasi jaringan yang digunakan, saluran 

transmisi dapat dibedakan menjadi beberapa konfigurasi sistem antara lain sistem 

radial, sistem ring, dan sistem interkoneksi. Dalam tugas akhir ini, penyusun 

memfokuskan pada saluran transmisi dengan sistem radial.  

 

Gambar 2- 2 Konfigurasi Sistem Radial
[4] 
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 Sistem radial merupakan pola sistem yang paling sederhana. Pada sistem 

ini, hanya terdapat satu saluran untuk menghubungkan langsung tenaga listrik dari  

satu sumber ke beberapa titik beban. Dari pusat pembangkit, tegangan yang 

dinaikkan melalui transformator step-up  disalurkan oleh saluran transmisi ke satu 

gardu induk, bila digunakan dua penghantar seperti digambarkan pada gambar 2-2 

maka bisa disebut dengan saluran double sircuit. Bila hanya digunakan satu 

penghantar maka disebut dengan single sircuit. Untuk selanjutnya gardu induk 

akan mentransformasikan tegangan tinggi ke tegangan rendah untuk memenuhi 

kebutuhan tenaga listrik di beberapa penyulang distribusi.  

2.2.1.2 Gardu Induk 

Berdasar buku Pedoman dan Petunjuk Sistem Proteksi Transmisi dan 

Gardu Induk Jawa Bali Edisi Pertama yang ditulis oleh PT. PLN (Persero), Gardu 

induk adalah suatu sistem instalasi listrik yang terdiri dari susunan dan rangkaian 

sejumlah perlengkapan yang dipasang menempati suatu lokasi tertentu untuk 

menerima dan menyalurkan tenaga listrik, menaikkan dan menurunkan tegangan 

sesuai dengan tingkat tegangan kerjanya, tempat melakukan kerja switching 

rangkaian suatu sistem tanaga listrik dan untuk menunjang keandalan sistem 

tenaga listrik terkait.
[9] 

Sedang menurut A.N Afandi dalam bukunya yang berjudul Sistem Tenaga 

Listrik Operasi Sistem dan Pengendalian, dijelaskan bahwa Gardu induk adalah 

bagian dari suatu sistem tenaga yang dipusatkan pada suatu tempat berisi saluran 

transmisi dan distribusi, perlengkapan hubung bagi, transformator, dan peralatan 

pengaman serta peralatan kontrol. Gardu induk merupakan salah satu komponen 
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utama dalam suatu proses penyaluran tenaga listrik dari pembangkit ke konsumen 

(beban).
[4]

 

  Dalam buku Teknik Transmisi Tenaga Listrik Jilid 2 oleh Aslimeri, 

dijelaskan bahwa gardu induk merupakan alat penghubung listrik dari jaringan 

transmisi ke jaringan distribusi primer.
[10] 

Sehingga, dapat ditarik kesimpulan bahwa gardu induk merupakan suatu 

gabungan atau instalasi dari peralatan sistem tenaga listrik yang terdiri dari 

peralatan hubung bagi, peralatan pengaman, peralatan kontrol dan transformator 

yang berguna untuk menaik-turunkan tegangan dan meghubungkan tenaga listrik 

dari jaringan transmisi ke jaringan distribusi primer. 

Dalam sistem interkoneksi Gardu induk interkoneksi berfungsi untuk 

menghubungkankan dua sistem atau lebih agar terjadi pertukaran daya 

(kirim/terima) dan meningkatkan stabilitas sistem jaringan secara keseluruhan.  

 

Gambar 2- 3 Gardu Induk 150kV 

 (Sumber : GI Gondangrejo 150 kV ; 19 Februari 2018) 

Sistem Gardu Induk yang dikelola oleh PT. PLN (Persero) beroperasi pada 

beberapa level tegangan. Level tegangan ini dikelompokkan menjadi 2 bagian 

yaitu tegangan ektsra tinggi dan tegangan tinggi. Gardu Induk yang beroperasi 

pada level tegangan 500 kV dan 275 kV disebut sebagai GITET (Gardu Induk 
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Tegangan Ekstra Tinggi), sedangkan gardu induk yang beroperasi pada level 

tegangan 150 kV dan 70 kV disebut sebagai GI (Gardu Induk).  

Gardu induk ini kemudian dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan 

konfigurasinya, antara lain gardu induk One half circuit breaker, Gardu Induk 

Double Busbar, dan Gardu Induk Single Busbar. Untuk berikutnya penyusun akan 

menjelaskan mengenai gardu induk tegangan tinggi dengan konfigurasi double 

busbar. 

2.2.1.3 Gardu Induk Konfigurasi Double Busbar 

Busbar merupakan bagian utama dalam suatu gardu induk yang berfungsi 

sebagai tempat terhubungnya semua bay yang ada pada gardu induk tersebut, baik 

bay penghantar maupun bay transformator.
[9]

 

 

Gambar 2- 4 Single Line GI Double Busbar
[10]

 

Melihat pada gambar 2-4, gardu induk double busbar mempunyai dua 

busbar yang pada masing-masing bus terdapat bay transformator dan bay 

penghantar. Kedua rel / busbar yang merupakan dua sistem yang terpisah dapat 

dihubungkan oleh sebuah bay yang disebut dengan bay kopel.  Pada ujung 
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masing-masing bay terdapat Lightning Arrester (LA), peralatan switching berupa 

dua PMS Rel, PMT, dan PMT line, serta trafo pengukuran CT dan PT. 

Gardu induk jenis ini, cukup efektif dalam menjaga keandalan sistem dari 

gangguan yang ada. Kedua busbar berguna dalam menghubungkan pertukaran 

daya dari substation dan jaringan transmisi lain. Keuntungan penggunaan 

konfigurasi double busbar  adalah dapat mengurangi pemadaman beban dengan 

dilakukan maneuver system. Apabila salah satu bus terjadi gangguan hingga pada 

akhirnya terjadi bus tersebut padam, maka bay yang sebelumnya terhubung pada 

bus tersebut dapat disuplai oleh bus lainnya. 

2.3 Sistem Proteksi 

2.3.1 Pengertian Sistem Proteksi 

Menurut Bonar Pandjaitan dalam bukunya Praktik-Praktik Proteksi Sistem 

Tenaga Listrik  dijelaskan bahwa sistem proteksi merupakan susunan perangkat 

proteksi secara lengkap yang terdiri dari perangkat utama dan perangkat-

perangkat lain yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi tertentu berdasarkan 

prinsip-prinsip proteksi sesuai dengan definisi yang terdapat pada standar IEC 

6255.
[11]

 

PT. PLN (Persero) sendiri mendefinisikan sistem proteksi sebagai 

pengaturan dari satu atau lebih peralatan proteksi, dan peralatan lain yang 

dimaksudkan untuk melakukan satu atau lebih fungsi proteksi tertentu.  Suatu 

sistem proteksi yang terdiri dari satu atau lebih peralatan proteksi, transformator 

pengukuran, pengawatan, rangkaian tripping, catu daya dan sistem komunikasi 

bila tersedia.
[9] 
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 Sistem Proteksi tenaga listrik didefinisikan sebagai suatu satuan perangkat 

proteksi yang digunakan sebagai sistem pengaman tenaga listrik mulai 

pembangkitan, penyaluran (transmisi), sampai ke distribusi dari gangguan ataupun 

kerusakan sehingga keandalan, keamanan, serta kontinuitas penyaluran energi 

listrik dapat terus terjaga.  

Dalam hal ini tujuan utama sistem proteksi adalah sebagai berikut : 

1. Mendeteksi kondisi abnormal pada sistem tenaga listrik 

2. Memerintahkan trip pada PMT dan memisahkan peralatan yang terganggu 

dari sistem  yang sehat,  sehingga sistem dapat  terus berfungsi. 

2.3.2 Perangkat Sistem Proteksi 

Sistem proteksi terbentuk dari komponen atau perangkat yang bekerja 

dalam satu kesatuan sistem. Perangkat proteksi merupakan suatu kumpulan atau 

koleksi perangkat proteksi seperti sekring, relay, dan lain-lainnya diluar perangkat 

trafo arus, perangkat pemutus tenaga (PMT), kontaktor, dan lain sebagainya.
[11]

  

Gambar 2-5 menunjukkan perangkat sistem proteksi secara keseluruhan : 

 

Gambar 2- 5 Perangkat Sistem Proteksi
[9]
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Dari gambar 2-5 dapat dilihat bahwa sistem proteksi terdiri dari beberapa 

perangkat atau komponen yang terhubung satu sama lain melalui pengkabelan 

yang terpisah dari sistem transmisi tenaga listrik, antara lain :  

1. Transformator  

Menurut Bonggas L Tobing dalam buku Peralatan Tegangan Tinggi 

transformator tegangan adalah peralatan sistem tenaga listrik yang berfungsi 

mentransformatikan tegangan dari besaran yang lebih tinggi ke besaran yang lebih 

rendah untuk digunakan dalam perlengkapan indikator, alat ukur, proteksi, dan 

peralatan sinkronisasi 
[12]

.  

Berdasarkan buku Pedoman Pemeliharaan Peralatan Primer Gardu Induk 

oleh PT PLN (Persero), trafonsformator atau trafo merupakan peralatan statis 

dimana rangkaian magnetik dan belitan yang terdiri dari 2 atau lebih belitan, 

secara induksi elektromagnetik, mentransformasikan daya (arus dan tegangan) 

sistem AC ke sistem arus dan tegangan lain pada frekuensi yang sama.
[13]  

Selain itu menurut Prof. Dr. Zuhal M.Sc.EE dalam buku prinsip dasar 

elektroteknik, definisi lain dari transformator adalah suatu alat listrik yang dapat 

memindahkan dan mengubah energi listrik dari suatu atau lebih rangkaian listrik 

ke rangkaian listrik lain, melalui suatu gandengan magnet berdasar prinsip 

induksi-elektromagnet.
[13] 

Dari definisi transformator diatas dapat diketahui bahwa  transformator 

merupakan suatu peralatan listrik statis yang terdiri dari sebuah inti besi dan 

belitan yang berguna untuk mentransformasikan tegangan listrik bolak-balik 
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menjadi lebih tinggi maupun lebih rendah dengan prinsip induksi elektromagnetik 

pada frekuensi yang sama. 

 

Gambar 2- 6 Konstruksi Transformator 
[13]

 

Bila dilihat dari gambar 2-6 maka bagian utama dari sebuah transformator 

terdiri dari sebuah inti besi dan dua buah kumparan yaitu kumparan primer dan 

kumparan sekunder. Transformator bekerja berdasarkan pada Hukum Induksi 

Faraday dimana, apabila terdapat arus arus bolak- balik yang mengalir pada 

kumparan mengelilingi suatu inti besi, maka inti besi itu akan timbul 

elektromagnet. Akibat adanya induksi elektromagnet ini maka pada ujung belitan 

akan timbul beda potensial, akibat adanya beda potensial ini akan timbul gaya 

gerak listrik (GGL). 

Besar tegangan keluaran (GGL) dari sebuah transformator, nilainya 

berbanding lurus dengan besar perubahan fluks pada saat terjadi induksi. Jika 

kumparan primer suatu transformator dihubungkan ke sumber tegangan bolak 

balik, sementara kumparan sekunder dalam keadaan tidak dibebani, maka di 

kumparan primer mengalir arus yang disebut dengan arus beban nol (1o). Arus ini 

akan membangkitkan fluks bolak-balik pada inti. Fluks bolak-balik ini dilingkupi 
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oleh kumparan primer dan kumparan sekunder, sehingga pada kedua kumparan 

timbul gaya gerak listrik yang besarnya: 

E1 = 4.44.N1.f1.         (2-1) 

E2 = -4.44.N2.f2.  

Pada persamaan di atas:  

E1 =  Gaya gerak listrik pada kumparan primer (Volt) 

N1  = Jumlah belitan kumparan primer   

f  = frekuensi tegangan sumber (Hz), dan  

  = fluks magnetik pada inti (weber) 

Sehingga  

𝐸1

𝐸2  
=

𝑁1

𝑁2 
          (2-2) 

Dengan mengabaikan rugi tahanan dan adanya fluks bocor, maka diketahui bahwa 

nilai perbandingan transformasi adalah : 

𝑎 =
𝐸1

𝐸2  
=

𝑉1

𝑉2  
=

𝑁1

𝑁2 
        (2-3) 

Apabila kumparan sekunder dihubungkan dengan beban ZL, I2 mengalir pada 

kumparan sekunder sebesar I2=V2/ZL. Arus beban I2 ini akan menimbulka gaya 

gerak magnet (ggm) N2I2 yang cenderung menentang fluks yang ada akibat arus 

pemagnetan (IM). Agar fluks tidak berubah nilainya, maka pada kumparan primer 

harus mengalir arus sebesar I1 = I0 + I2’.  Sehingga berlaku hubungan : 

𝐼2

𝐼1 
=

𝑁1

𝑁2 
         (2-4) 
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Dalam perangkat proteksi, transformator yang digunakan oleh PT PLN (Persero)  

antara lain : 

a. Transformator Tegangan 

Menurut Bonggas L Tobing dalam buku Peralatan Tegangan Tinggi 

transformator tegangan adalah peralatan sistem tenaga listrik yang berfungsi 

mentransformatikan tegangan dari besaran yang lebih tinggi ke besaran yang lebih 

rendah untuk digunakan dalam perlengkapan indikator, alat ukur, proteksi, dan 

peralatan sinkronisasi. Konstruksi Trafo tegangan digambarkan pada gambar 2-7 : 

 

Gambar 2- 7 Konstruksi Transformator Tegangan 
[12]

 

Mengacu pada perbandingan transformasi pada persamaan diatas. Tegangan 

yang mengalir ke kumparan sekunder lebih kecil dibanding kumparan primer 

karena jumlah lilitan pada kumparan sekunder lebih sedikit dibanding jumlah 

lilitan pada kumparan primer. Transformator tegangan bekerja dengan 

menurunkan tegangan sistem yang sangat tinggi menjadi tegangan dengan nilai 

kecil yang mampu digunakan oleh peralatan indikator, pengukuran dan proteksi 

oleh relay-relay. 

b. Transformator Arus 

Trafo Arus (Current Transformator - CT) yaitu peralatan yang digunakan 

untuk melakukan pengukuran besaran arus pada intalasi tenaga listrik disisi 
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primer (TET, TT dan TM) yang berskala besar dengan melakukan transformasi 

dari besaran arus yang besar menjadi besaran arus yang kecil secara akurat 

danteliti untuk keperluan pengukuran dan proteksi.
[13] 

 
Gambar 2- 8 Konstruksi Transformator Tegangan

[12]
 

Dari gambar 2-8 dapat diketahui bahwa karakteristik CT ditandai 

oleh Current Transformer Ratio (CTR) yang merupakan perbandingan antara arus 

yang dilewatkan oleh sisi primer dengan arus yang dilewatkan oleh sisi sekunder. 

Ip mengalir melalui kumparan primer dengan rasio N1 < N2. Jika terminal 

kumparan sekunder tertutup, maka pada kumparan sekunder mengalir arus 𝐼2. 

Arus ini menimbulkan gaya gerak magnet 𝑁2x𝐼2, pada kumparan sekunder. Bila 

pada trafo arus tidak ada rugi-rugi daya (trafo ideal), maka berlaku persamaan 

yang didapat dari rumus perbandingan trafo (2.4) : 

𝑰𝟏

𝑰𝟐
 = 

𝑵𝟐

𝑵𝟏
         (2-5) 

2.  Pemutus Tenaga (PMT) 

Pemutus Tenaga (PMT) atau Circuit Breaker (CB) merupakan peralatan 

saklar / switching mekanis, yang berfungsi sebagai alat pembuka atau penutup 

suatu rangkaian listrik dalam kondisi berbeban, serta mampu membuka atau 

menutup saat terjadi arus gangguan ( hubung singkat ) pada jaringan atau 
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peralatan lain. Saat terjadi switching tersebut terjadi busur api atau flashover 

sehingga PMT dilengkapi dengan peredam busur api.
 

 

Gambar 2- 9 Konstruksi PMT
[13]

 

a. Kontak pemutus 

Pada PMT terdiri dari dua jenis kontak yaitu fixed contact atau kontak diam 

dan moving contact yang terhubung dengan terminal penggerak. Dalam keadaan 

normal, kedua kontak ini saling terhubung untuk menyalurkan tenaga listrik dari 

sumber ke beban. Bila suatu saat dilakukan pemutusan beban dengan membuka 

kontak. Pada kedua ujung kontak yang terbuka, akan muncul beda potensial dan 

akan menimbulkan medan elektrik di sela kontak tersebut. Akibat adanya medan 

elektrik inilah terjadi proses emisi thermal pada ujung-ujung kontak, sehingga 

terjadilah  proses ionisasi dan lompatan elektron yang sangat tinggi intensitasnya. 

Perpindahan elektron secara masif ini yang menjadikan busur api. 

b. Peredam busur api  

Untuk menghentikan terjadinya busur api pada saat pemutusan beban, 

diperlukan media dielektrik sebagai isolasi antar kontak. Beberapa media peredam 

busur api yang ada di PMT antara lain adalah gas SF6, Minyak, dan Vacuum. 
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Gambar 2- 10 Pemutus Tenaga (PMT) 1 pole 

(Sumber: GITET 500kV Pedan, 05 Maret 2018) 

Berdasarkan mekanik penggeraknya, PMT dibedakan menjadi dua yaitu 

PMT Single Pole dan PMT Three Pole. Dalam sistem proteksi, penggunaan PMT 

berguna untuk memisahkan daerah yang terkena gangguan dengan daerah yang 

normal. 

3.   Relai Proteksi 

Dalam SPLN 2010 relai proteksi adalah perlengkapan untuk mendeteksi 

gangguan atau kondisi ketidaknormalan pada sistem tenaga listrik, dalam rangka 

untuk membebaskan/ mengisolasi gangguan, menghilangkan kondisi tidak 

normal, dan untuk menghasilkan sinyal atau indikasi.
[9]

 

Relai proteksi berperan sebagai elemen pengindra yang membandingkan 

hasil pengukuran oleh transformator pegukuran dengan setting peralatan, jika 

hasil pengukuran didapatkan tidak sesuai setting maka diindikasikan terdapat 

gangguan / kondisi tidak normal pada sistem. Adanya ketidak normalan sistem ini 

akan memberikan relai proteksi perintah untuk mengirimkan sinyal kepada coil 

PMT untuk memerintahkan trip agar gangguan dapat terisolir dan tidak meluas. 
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4.  Catu Daya  

 Power Supply  atau catu daya merupakan sumber pasokan daya utama 

untuk perangkat – perangkat sistem proteksi tenaga listrik yang diperoleh dari 

peralatan rectifier / penyearah dan baterai. 

Rectifier adalah suatu rangkaian alat listrik untuk mengubah arus listrik 

bolak- balik (AC) menjadi arus searah (DC).  Rectifier yang terpasang di gardu 

induk menyearahkan tegangan 380VAC dari transformator pemakaian sendiri 

menjadi 110 Volt DC untuk mensupply tegangan pada perangkat sistem proteksi 

dan kontrol. Selain itu rectifier juga berfungsi sebagai charger muatan baterai 

dan menjaga baterai agar tetap dalam kondisi penuh.  

5.  Wiring  

Wiring atau pengkabelan berfungsi untuk menghubungkan catu daya, 

relai proteksi, dan elemen sistem proteksi lain sehingga sistem proteksi dapat 

bekerja dengan baik dan memberikan indikasi ke peralatan kontrol dan SCADA, 

serta Disturbance Recorder. 

2.3.3 Zona Proteksi 

Untuk membatasi luasnya sistem tenaga listrik yang terputus saat terjadi 

gangguan, maka sistem proteksi dibagi dalam zona-zona proteksi. Setiap zona 

proteksi dibatasi kerjanya oleh sebuah pemutus tenaga (PMT).
[9]

 

Pada zona perbatasan, zona proteksi harus tumpang tindih (overlap) 

sehingga tidak ada bagian dari sistem yang tidak terproteksi. Tipikal proteksi dan 

zona proteksinya ditunjukkan seperti gambar 2-11. 
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Gambar 2- 11 Zona Proteksi
[9]

 

Dari gambar diatas dapat diperoleh bahwa daerah proteksi sistem penyaluran 

dibuat secara bertingkat dan terdiri dari beberapa bagian yaitu : 

a. Relai proteksi pembangkit 

b. Relai proteksi trabsformator 

c. Relai proteksi busbar 

d. Relai proteksi penghantar, dan  

e. Relai proteksi feeder 

 Selain proteksi yang dibuat overlaping, dari sistem diatas dapat dilihat 

bahwa pada setiap dua zona proteksi yang berdekatan selalu dimasukkan satu 

pemutus tenaga, hal tersebut bertujuan untuk mempertegas bagian sistem mana 

yang bertanggung jawab mengamankan daerah tersebut dari gangguan. Tujuan 

dibuatnya zona proteksi ini adalah membatasi daerah kerja relai sehingga tidak 

terjadi kesalahan fungsi sistem akibat indikasi relai yang salah (selektif) dan juga 

lebih mengamankan daerah yang tidak terganggu agar tetap dapat beroperasi 

dengan baik. 
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2.3.4 Proteksi Utama dan Proteksi Cadangan 

Suatu peralatan sistem tenaga listrik yang diproteksi, mampu mengalami 

kegagalan operasi karena beberapa faktor. Oleh karena itu proteksi dibagi menjadi 

dua kelompok, yaitu : 

1. Proteksi Utama (Main Protection) 

Merupakan proteksi yang menjadi prioritas pertama untuk 

membebaskan/mengisolasi gangguan atau menghilangkan kondisi tidak normal di 

sistem tenaga listrik (IEV 448-11-13).  

Catatan : untuk suatu instalasi tenaga listrik, dapat digunakan dua atau lebih 

proteksi utama. 

Ciri-ciri proteksi utama :  

a. Waktu kerjanya sangat cepat (basic time) atau tidak ada waktu tunda (time 

delay). 

b. Tidak dikoordinasikan dengan relai proteksi lainnya (independen).  

c. Daerah kerjanya terbatas. Pada relai differensial, daerahnya dibatasi oleh 

pasangan trafo arus. 

2. Proteksi Cadangan 

Merupakan proteksi yang akan bekerja ketika gangguan pada sistem 

tenaga listrik tidak dapat dibebaskan atau diisolasi oleh proteksi utama. (SPLN 

T5.002-1: 2010). Pada dasarnya sistem proteksi cadangan dapat dibagi menjadi 

dua kategori, yaitu:   
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a. Sistem proteksi cadangan lokal (local back up protection system) Proteksi 

cadangan lokal adalah proteksi yang dicadangkan bekerja bilamana proteksi 

utama yang sama gagal bekerja. Contohnya : penggunaan OCR atau GFR.   

b. Sistem proteksi cadangan jauh (remote back up protection system) Proteksi 

cadangan jauh adalah proteksi yang dicadangkan bekerja bilamana proteksi 

utama di tempat lain gagal bekerja.  

2.3.5 Proteksi Saluran Transmisi 

Sistem proteksi saluran transmisi atau bay penghantar adalah suatu sistem 

yang yang berfungsi untuk mengamankan/mengisolir penghantar (saluran 

udara/saluran kabel) tegangan tinggi atau tegangan ekstra tinggi dari gangguan 

temporer dan gangguan permanen yang terjadi pada penghantar tersebut.
[15]

  

Sama seperti komponen dasar penyusun sistem proteksi pada umumnya, 

komponen penyusun proteksi pada Saluran Udara Tegangan Tinggi(SUTT) juga 

terdiri dari transformator arus (CT), transformator tegangan (PT/CVT), relai 

proteksi, pemutus tenaga (PMT), catu daya rangkaian pengawatannya (wiring ) 

dan tambahan berupa media komunikasi yang berguna sebagai teleproteksi. Sinyal 

teleproteksi ini berguna  untuk mengkomunikasikan relai-relai pada ujung saluran 

sehingga mampu menerapkan sistem proteksi yang lebih handal dan efisien.  

Typical komponen penyusun proteksi SUTT diperlihatkan dalam gambar 2-12 

berikut: 
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Gambar 2- 12 Typical  Komponen Proteksi SUTT
[15]

 

Proteksi unit merupakan proteksi yang beroperasi dan seksi yang 

diamankan bergantung pada perbandingan besaran elektrik pada masing – masing 

ujung daerah yang dilindungi. (IEV 448-11-09). 
[9]

 Yang dimaksud adalah, daerah 

kerja proteksi bay penghantar adalah daerah di antara 2 (dua) atau lebih Current 

Transformer pada masing- masing gardu induk yang saling  berhadapan. Kondisi  

seperti ini yang disebut sebagai unit proteksi penghantar. Sedang daerah antara 

CT hingga busbar merupakan daerah  pengamanan oleh relai proteksi busbar, dan 

atau daerah pengamanan oleh relai proteksi penghantar yang berada di seksi 

berikutnya.  

2.3.6 Pola Proteksi Penghantar 

Pada saluran transmisi pemilihan relai proteksi dipilih sesuai  jenis 

penghantar berdasar panjang salurannya. Adapun faktor yang mempengaruhi 

pemilihan jenis relai penghantar adalah panjang saluran transmisi yang didasarkan 

pada perbandingan impedansi sumber terhadap impedansi saluran yang diproteksi 

(SIR).
[9]

 SIR menunjukkan kekuatan sistem yang akan diproteksi, semakin kecil 

SIR berarti semakin kuat sumber yang memasok saluran transmisi tersebut. 

Pengelompokan SIR sebagai berikut: 
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Tabel 2- 1 Pengelompokan SIR
[9]

 

Panjang Saluran SIR 

Saluran Pendek SIR ≥4 

Saluran Menengah 0.5≤SIR≤4 

Saluran Panjang SIR≤0.5 

Proteksi penghantar yang umum digunakan oleh PT PLN (Persero) adalah 

skema proteksi menggunakan relai jarak (distance relay) dan relai diferensial 

saluran (line current differential). Pola proteksi untuk bay penghantar 150kV 

dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 

1. Pola Proteksi Penghantar SUTT 150kV  

Pada SUTT dikenal beberapa jenis penghantar berdasar panjang 

salurannya. Pada tiap jenis panjang saluran memiliki beberapa pola proteksi yang 

berbeda, antara lain dijelaskan pada tabel 2-2: 

Tabel 2- 2 Pola Proteksi Penghantar 150kV
[16]

 

Saluran yang 

di Proteksi 
Proteksi Utama Backup 

Saluran 

Teleko-

munikasi 

SUTT 150 KV 

Saluran Pendek 

(SIR >4) 

Current Differential + 

Teleproteksi 

Backup 1 : Z + DEF 

Backup 2 : OCR/GFR 
FO 

SUTT 150 KV 

Saluran Sedang 

(0.5 ≤ SIR ≤ 4) 

dan Panjang 

(SIR<0.5) 

Distance Relay + DEF+ 

Teleproteksi 
OCR/GFR PLC / FO 

SKTT 150 KV 

Saluran Pendek 

Pilot Wire Current 

Differential 
OCR/GFR FO 
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Proteksi utama saluran transmisi terdiri atas proteksi relai jarak dan 

proteksi relai differensial.
[9] 

Untuk proteksi utama di sistem 150kV dengan jenis 

saluran menengah maupun panjang, diprioritaskan menggunakan proteksi 

Distance Relay yang dilengkapi dengan DEF dan skema teleproteksi POTT. 

2.4 Distance Relay 

Relai jarak digunakan sebagai pengaman utama (main protection) pada 

SUTT/SUTET dan sebagai backup untuk seksi didepan. Relai jarak bekerja 

dengan mengukur besaran impedansi (Z) transmisi, dan dibagi menjadi beberapa 

daerah cakupan yaitu Zone-1, Zone-2, Zone-3. Relai jarak saat ini banyak 

digunakan pada penghantar panjang dan dilengkapi dengan relai Directional 

Earth Fault, selain itu juga dilengkapi juga dengan skema teleproteksi (TP) 

tertentu sebagai upaya agar proteksi bekerja cepat dan selektif di dalam daerah 

pengamanannya.   

 

Gambar 2- 13 Daerah Pengamanan Relay Jarak
[9]

 

Pembagian Zona Proteksi pada relai jarak dapat dijabarkan sebagai berikut : 

a. Zone 1 

Merupakan zona relai jarak sebagai proteksi utama, jangkauan zone-1 

mencakup 80% dari nilai impedansi pada panjang saluran yang diproteksi. Waktu 

Zone - 1   

Zone - 2   

Zone - 3   
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kerja relai adalah  seketika (instaneous) tanpa ada waktu tunda, sehingga tidak 

memerlukan penyetingan waktu.  

b. Zone 2 

Zone 2 relai jarak adalah proteksi yang menjangkau >80-120% dari 

panjang saluran transmisi antar 2 Gardu Induk. Jangkauan minimum ini 

mencakup impedansi saluran sampai dengan gardu induk didepannya (tetapi tidak 

melebihi impedansi terkecil trafo di GI depannya) dengan waktu tunda antara 300-

800 milidetik.  

c. Zone 3 

2.1. Zona 3 disetel dengan jangkauan mencapai impedansi saluran 

sampai dengan 2 (dua) gardu induk terjauh didepannya, dengan waktu tunda 

maksimum 1600 milidetik. Proteksi cadangan jauh tidak disetel sampai 

memasuki daerah impedansi transformator didepannya.
[15] 

 

Relai jarak mengukur tegangan pada titik relai dan arus gangguan yang 

terlihat dari relai, dengan membagi besaran tegangan dan arus, maka impedansi 

sampai titik terjadinya gangguan dapat ditentukan. Perhitungan impedansi dapat 

dihitung  menggunakan rumus sebagai berikut :  

𝑍𝑓 = 𝑉𝑓.𝐼𝑓          (2-6) 

Dimana,    

Zf : Impedansi gangguan (ohm)  

Vf : Tegangan gangguan (Volt)  

If : Arus gangguan (Amp)   
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Relai jarak akan bekerja dengan cara membandingkan impedansi 

gangguan  yang terukur dengan impedansi seting, dengan ketentuan :  

a. Bila nilai impedansi gangguan lebih kecil dari pada impedansi seting  relai 

maka relai akan trip.  

b. Bila nilai impedansi gangguan lebih besar dari pada impedansi seting  relai 

maka relai tidak trip.   

2.4.1  Jangkauan Resistif Relay Distance 

Relai Jarak pada saluran udara harus sensitif terhadap gangguan 1- fasa ke 

tanah yang bersifat resistif yang diakibatkan pohon, tegakan, dan lain-lain. Pada 

saluran udara yang banyak melintasi pohon, seting relai jarak harus mencakup 

besaran tahanan gangguan pohon (antara 20-40 ohm). Namun dalam 

mengamankan sistem penyaluran tenaga listrik dari gangguan yang bersifat high 

resistive ini, relai proteksi mempunyai batasan dimana ia tidak boleh bekerja pada 

saat sistem dalam  keadaan normal. 

Karena relay jarak bekerja berdasar nilai impedansi, ia memiliki batasan 

tertentu dalam megamankan sistem dari gangguan. Relay jarak harus bekerja pada 

nilai maksimum, yaitu sebesar setengah kali dari nilai impedansi beban.  

Resistive reach adalah jangkauan dimana relai distance harus dapat bekerja 

(pickup) pada nilai impedansi yang bersifat resistif sesuai dengan setting yang 

digunakan.
[9] 

Batasan setting Resistive Reaches yang diterapkan  PLN pada 

umumnya adalah sebesar  < 50 % dari Impedansi Resistif beban  (RLoad). 
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Gambar 2- 14 Karakteristik Quadrilateral Relay Jarak
[9]

 

Salah satu karakteristik dari relay jarak adalah karakteristik quadrilateral. 

Dapat dilihat pada gambar diatas, karakteristik quadrilateral merupakan kombinasi 

dari 3 macam komponen yaitu : garis vertikal “jX” merupakan komponen 

reaktansi (kapasitif), garis horizontal “R” merupakan komponen resistif, dan 

terakhir adalah komponen directional. Setiap bidang quadrilateral mewakili 

setting dari masing-masing zone 1, zone 2, dan zone 3 dari relay jarak yang 

memiliki impedansi beban pada sudut fasa tertentu. Artinya, dengan 

diterapkannya karakteristik quadrilateral relay jarak mampu mengisolasi 

penghantar apabila terjadi gangguan yang bersifat kapasitif maupun resistif sesuai 

dengan setting dan koordinasi zona proteksinya. 

Namun perlu diketahui bahwa batas maksimum setting dari zone 3 adalah 

setengah dari impedansi beban normal. Maksudnya, besar setting impedansi dari 

zone 3 tidak boleh melebihi dari setengah impedansi beban dalam kondisi normal. 

“Dengan demikian, setting jangkauan resistif agar relay dapat mengantisipasi 

gangguan tanah high resistance, nilainya dibatasi sebesar kurang dari 50 % 

impedansi beban atau sesuai dengan setting impedansi resistif dari zone 3 relay 
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jarak exsisting. Menurut hasil penelitian yang dikemukakan oleh Muhammad 

Toha, dalam Knowledge Sharing PT PLN APP Salatiga,5 Februari 2018”  

Nilai Impedansi Setengah beban dapat diperoleh dari persamaan :      

𝒁𝑳 =  
𝑽𝒏

𝑰𝒏 / 𝑪𝑪𝑪√𝟑
. 𝒏𝟏. 𝟎, 𝟓        (2-7) 

Dimana :   

ZL  = Impedansi Setengah Beban Sekunder (Ω / Ohm) 

Vn  = Nominal Tegangan ( Volt) 

N1 = Perbandingan ratio CT dan PT (CT/PT) 

In  = Arus Nominal Penghantar ( Ampere) 

CCC  =  Current Carrying Capacity, atau kemampuan penghantar dalam 

menyalurkan arus. Dipilih nilai yang terkecil antara In atau CCC 

Untuk selanjutnya bila diibaratkan besar  Power Factor Sistem (Pf) = 0,9, 

maka dapat diketahui bahwa sudut fase beban adalah sebesar ᴓL = arc.cos(Pf). 

Dari kedua persamaan diatas maka dapat dicari nilai batasan resistif (Resistive 

Reaches) dari relay distance, melalui persamaan : 

RLoad = ZL.Cos(ᴓL.)        (2-8) 

Maka dapat ditarik beberapa poin bahwa jangkauan resistif pada relai 

distance yang bekerja pada sebuah penghantar tegangan tinggi, nilainya akan 

berada dibawah setengah impedansi beban sekunder (<50%) dan juga dibatasi 

oleh besar arus yang mengalir di penghantarnya, namun kondisi ini juga harus 

mampu memperhitungkan adanya keabnormalan sistem apabila terjadi gangguan. 

2.5 Directional Earth Fault Relay 
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2.5.1  Pengertian Directional Earth Fault 

Directional Earth Fault (DEF) adalah relai arus lebih berarah dengan 

deteksi arus 3Io dan referensi tegangan -3Vo yang bekerja mengamankan 

penghantar dari gangguan fasa ke tanah yang bersifat tahanan tinggi (high 

resistance) yang tidak terdeteksi oleh distance relai.
[9]

 

Pada pengaplikasiannya, Relai ini digunakan sebagai pelengkap Distance 

Relay karena dapat mengakomodir jangkauan gangguan resistif yang lebih besar 

yang tidak dapat dideteksi oleh Distance Relay. Selain itu, berbeda dengan relai 

distance yang kerjanya dibagi dalam zona proteksi (zone 1, zone 2, dan zone 3) 

DEF bekerja memproteksi sepanjang saluran penghantar atau tidak terbatas pada 

zona tertentu. Terdapat dua jenis penerapan relai DEF yaitu sebagai main 

protection dan sebagai backup protection. 

a. DEF Utama 

DEF utama adalah relai Directional Earth Fault yang dilengkapi dengan 

teleproteksi. DEF ini akan bekerja seketika apabila menerima sinyal teleproteksi 

(TP) dari gardu induk yang ada  di depannya. Untuk membedakan waktu kerja 

DEF utama dengan proteksi utama distance relai (zona 1) maka waktu kerja DEF 

utama ditunda antara 20milidetik –100milidetik. 

b. DEF backup 

DEF back up adalah relai DEF yang bekerja dengan waktu tunda lebih 

lama dari waktu tunda zona 3 distance relai (2 detik). DEF backup tidak 

memerlukan sinyal kiriman dari gardu induk didepannya. 

2.5.2  Prinsip Kerja Relay DEF 
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Prinsip kerja DEF adalah mengamankan line penghantar dari gangguan 

yang berada pada daerah depan CT (forward) hingga ujung saluran, dan akan 

memberikan initiate trip  pada PMT lokal bila terjadi gangguan. Pada saat 

bersamaan ia akan mengirimkan sinyal teleproteksi ke gardu induk hadapan agar 

dapat mentripkan PMT GI hadapan secara instan. Bila gangguan berada pada 

daerah belakang dari CT (reverse) maka relay akan menerapkan pola blocking dan 

akan trip melalui remote backup. 

DEF dapat bekerja secara instantaneous dan menginisiasi autorecloser jika 

menerima sinyal carrier  dari GI di depannya atau biasa disebut DEF aided, agar 

tidak overlapping dengan relai jarak dan kejelasan dalam hal indikasi relai yang 

bekerja maka DEF Aided dengan diberi waktu tunda sebesar 20 ms dan tipikal 

waktu kerja 100 ms.
[9]

 

Dalam pengaplikasiannya, relai DEF bekerja menggunakan pola Zero 

Sequences atau pola Current-Only Directional. Pada pola Zero Sequence, arus 

residual (3I0) disebut dengan Zero Current Sequence. Arus ini mengindikasikan 

adanya arus yang mengalir pada sisi netral. Arus ini digunakan sebagai operating 

signal yang mengakibatkan relai pickup. Arah arus gangguan ditentukan dengan 

membandingkan phasor 3I0 dengan tegangan residual 3V0. 

 
Gambar 2- 15 Vektor Arus dan Tegangan 

[18] 
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Penggunaan pola Zero Sequence, memerlukan dua input berupa arus dari 

current transformer  dan tegangan dari potential transformer yang diukur pada 

waktu bersamaan. Pada tugas akhir ini, pola proteksi relay menggunakan pola 

Current-Only Directional dengan masukan untuk relay hanya berupa arus dari 

pembacaan CT. 

 
Gambar 2- 16 Forward and Reverse Region 

[1]
 

Dalam gambar 2-16 digambarkan suatu sistem transmisi radial dengan satu 

sumber (S) pada ujung saluran dan sebuah beban pada ujung yang lain (G). Pada 

kondisi normal arus (Ipre) mengalir dari sumber (S) ke beban (G) dan akan diukur 

oleh CT yang terhubung ke Relay. Terjadi sebuah kasus dimana gangguan pada 

daerah reverse (R), mengakibatkan adanya arus gangguan (Irev) yang mengalir 

dari (G) ke (R) yang memiliki beda potensial terkecil
[19]

. Besar arus gangguan ini 

dapat diperoleh dari persamaan : 

𝐼 𝑟𝑒𝑣 =  
𝑉𝐺

𝑍𝐺𝑅
         (2-9) 

Dimana VG adalah tegangan pada ujung beban, dan ZGR adalah 

impedansi antara titik G dan R. Sama halnya bila terjadi kasus pada daerah 

forward (F). Arus gangguan (Ifwd) akan mengalir dari sumber (S) menuju ke titik 

dengan beda potensial terendah yaitu (F). Sehingga diperoleh persamaan : 

𝐼 𝑓𝑤𝑑 =  
𝑉𝑆

𝑍𝑆𝐹
         (2-10) 
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Karena line penghantar bersifat induktif maka nilai impedansi ZGR dan ZSF ini 

dianggap imaginer. Bila diketahui bahwa nilai arus pada kondisi normal : 

𝐼 𝑝𝑟𝑒 =  
𝑉𝑆−𝑉𝐺

𝑍𝑆𝐺
        (2-11) 

Maka dapat diperoleh persamaan arus total pada saat terjadi gangguan pada 

daerah reverse yaitu :  

𝐼𝑅 = 𝐼𝑝𝑟𝑒 − 𝐼𝑟𝑒𝑣 = 𝐼𝑝𝑟𝑒 − 
𝑉𝐺

𝑍𝐺𝑅
      (2-12) 

Sedang, nilai arus total yag dideteksi oleh relay pada saat terjadi gangguan pada 

daerah forward adalah : 

𝑰𝑭 = 𝑰𝒑𝒓𝒆 + 𝑰𝒇𝒘𝒅 = 𝑰𝒑𝒓𝒆 +  
𝑽𝐒

𝒁𝑺𝑭
      (2-13) 

Dalam tugas akhir ini penyusun akan menggunakan pola Current-Only 

sebagai acuan kerja peralatan simulasi relay DEF dalam mengetahui arah arus dan 

daerah gangguan. 

2.5.3 Setting Relai DEF 

Tipikal setting yang digunakan oleh relay directional earth fault adalah 

20% - 50% dari arus nominal terkecil yang mengalir pada penghantar. Besar 

setting dapat diperoleh dari 
[20]

: 

Iset = 20% x In / CCC 

Dimana :  Iset = Arus Setting DEF (A) 

 20%  = konstanta setting DEF 

 In  = Arus  nominal penghantar (A) 

CCC  = current carrier capacity atau kemampuan hantar arus 

pada konduktor, dipilih nilai arus terkecil antara In atau CCC. 

2.5.4  Pola Proteksi Permissive Over Reach Transfer Trip (POTT) 
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Pola proteksi relai DEF sebagai proteksi utama menggunakan pola 

Permissive Overreach Transfer Trip  (POTT). Pola proteksi ini biasanya 

digunakan pada saluran transmisi menengah. Saluran PLC atau teleproteksi yang 

digunakan harus duplex. Oleh karena itu, relai distance yang dilengkapinya pun 

juga harus menggunakan pola teleproteksi yang sama. 

Prinsip pola proteksi POTT yang digunakan relai DEF adalah sebagai berikut : 

a. Trip seketika (instant trip) terjadi apabila relai DEF merasakan arus gangguan 

pada daerah kerjanya dan menerima sinyal carrier (CRx) dari GI lawan. 

b. Pengiriman sinyal carrier (CTx) dilakukan apabila gangguan dirasakan pada 

daerah forward relai DEF. 

 

Gambar 2- 17 Logic Diagram DEF 
[21]

 

Dari gerbang logika diatas dapat dilihat bahwa relai DEF dapat 

difungsikan sebagai proteksi utama (DEF.F)  dan proteksi cadangan (DEF Bu). 

Apabila relai digunakan sebagai proteksi utama maka dia harus dilengkapi dengan 

skema teleproteksi.  

Melihat pada gambar 2-17, DEF sebagai proteksi utama (DEF.F) dapat 

bekerja apabila dia mendeteksi arus gangguan pada daerah forward. Pada saat 
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yang sama relai DEF akan mengirimkan sinyal carrier (CTx) ke GI lawan. Karena 

menggunakan logika “AND” ia juga harus menerima sinyal carrier (CRx) dari 

relai DEF gardu induk lawan agar dapat memutus PMT dengan tanpa tunda waktu 

(instant trip).  Dengan adanya koordinasi kirim/terima sinyal teleproteksi ini maka 

relay di kedua sisi akan memberikan perintarh trip pada PMT secara bersamaan. 

Selanjutnya bila relay DEF digunakan sebagai proteksi cadangan maka relay 

harus diberi waktu tunda 2 detik agar membedakan dari kerja relai distance zona 

2. 

 
Gambar 2- 18 Pola POTT 

[18]
 

Kelebihan pola POTT : 

Untuk gangguan yang terjadi ditengah saluran dengan gangguan tahanan 

tinggi, dimana relai distance akan merasakan impedansi zone-2 starting, relai di 

kedua ujung saluran yang diamankan akan trip seketika karena sama- sama 

menerima sinyal trip dari relai diujung yang lain. 

Kekurangan pola POTT : 

Jika pengiriman sinyal gagal, dari A ke B tidak akan terjadi trip seketika 

tetapi trip dengan kerja relai distance t2 (Iebih lambat) sesuai penyetingan relai 

dikedua sisi. Selain itu jika pada saat yang bersamaan terjadi gangguan diluar 
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daerah yang diamankan, maka relai kedua sisi akan ikut bekerja secara 

instantaneous (tidak selektif). 

2.6 Catu Daya DC (Power Supply) 

Catu daya adalah suatu rangkaian yang mengubah tegangan AC menjadi 

tegangan DC
[23]

.  Diagram blok catu daya ditunjukkan pada gambar 2-19: 

 

Gambar 2- 19 Diagram Blok Catu Daya 

 (Sumber: Microsoft Word Shape dibuat 20 Mei 2018) 

Karena input sumbernya memiliki tegangan relatif tinggi, digunakanlah 

transformator step-down  untuk mengkonversi tegangan tinggi ke tegangan 

rendah. Output AC dari sisi sekunder transformator kemudian disearahkan dengan 

dioda rectifier untuk menghasilkan gelombang DC denyut. Output kemudian 

melalui sebuah filter sebelum nantinya masuk ke regulator tegangan. 

2.6.1  Transformator 

Transformator yang digunakan untuk catu daya adalah transformator step-

down yang bekerja mengacu pada persamaan 2-3. Transformator ini berfungsi 

untuk menurunkan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan komponen 

elektronika yang terdapat pada rangkaian catu daya (DC power supply).  
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Gambar 2- 20 Rangkaian  Transformator Step Down 

(Sumber : teknikelektronika.com, diakses tanggal 20 Mei 2018) 

Pada alat ini transformator menurunkan tegangan dari 220 VAC pada 

kumparan primer menjadi 12 VAC pada kumparan sekunder dengan frekuensi 

yang sama. Meskipun tegangan telah diturunkan, Output dari transformator masih 

berbentuk arus bolak-balik (arus AC) yang harus diproses untuk menjadi arus 

searah (arus DC) oleh rectifier. 

Gambar 2.21 merupakan transformator step down dari tegangan primer 

220 V AC menjadi tegangan sekunder dengan pilihan tegangan 6, 12, 15, dan 18 

V AC. 

 

Gambar 2- 21 Transformator 
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2.6.2  Rectifier (Penyearah) 

Dioda-dioda semikonduktor biasanya digunakan untuk mengkonversi arus 

bolak balik menjadi arus searah, dimana dalam kasus ini rangkaian dioda-dioda 

ini disebut sebagai penyearah (rectifier).
[23]

  

Menurut buku Prinsip Dasar Elektroteknik oleh Zuhal dan Zhanggischan 

dioda adalah suatu bahan semikonduktor (silikon) yang tersusun atas ‘pn junction’ 

dan didesain sedemikian rupa sehingga mampu menghasilkan arus pada satu arah 

saja. Elektroda N adalah katoda yang berkutub negatif sedangkan lapisan P adalah 

anoda berarti berkutub positif. Bahan pokok untuk pembuatan dioda adalah 

Germanium (Ge) dan Silikon (Si). Gambar 2-22 dibawah merupakan struktur dari 

diode. 

 

Gambar 2- 22 Struktur Dioda
[23]

 

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. Dalam tugas akhir ini, 

penyusun menggunakan rangkaian penyearah dengan empat dioda atau bisa 
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disebut penyearah jembatan/bridge. Gambar 2-23 merupakan gambar rangkaian 

penyearah jembatan : 

 

Gambar 2- 23 Penyearah Jembatan 

Penyearah jembatan bekerja dengan prinsip penyearahan pada dua fase 

dimana kedua pasangan dioda pada sisi yang berlawanan akan menghantar pada 

tiap-tiap  setengah siklus secara bergantian
[23]

. 

 

Gambar 2- 24 Penyearah Jembatan pada Siklus Positif dan Negatif
[23]

 

Kerja penyearah bridge pada gambar 2-24 yakni selama setengah siklus 

positif tegangan sekunder trafo, dioda D2 dan D3 akan dibias forward sedangan 

dioda D1 dan D4 bias reverse, oleh sebab itu gelombang positif pada siklus 

pertama akan diloloskan. Kemudian selama setengah siklus negatif, dioda D1 dan 

D4 akan dibias forward, dan meloloskan gelombang positif dari siklus kedua 

(negatif).  
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Gambar 2- 25 Sinyal Gelombang Penuh
[23]

 

Bentuk gelombang yang dihasilkan oleh penyearah dioda gelombang 

penuh adalah seperti pada gambar 2-25. Karena gelombang yang dihasilkan oleh 

penyearah dioda masih dalam bentuk dc denyut dan terdapat ripple, maka untuk 

membuatnya menjadi dc murni perlu ditambahkannya kapasitor sebagai 

penghilang ripple tersebut.  

2.6.3  Filter  

Penyaring yang digunakan dalam rangkaian catu daya adalah kapasitor, 

yaitu komponen elektronika yang dapat menyimpan muatan listrik. Sebagai 

akibatnya, kapasitor merupakan suatu penampungan (reservoir) dimana muatan 

dapat disimpan dan diambil kembali
[23]

. 

 

Gambar 2- 26 Struktur Kapasitor
[23]
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Struktur sebuah kapasitor terbuat dari 2 buah pelat metal yang dipisahkan 

oleh suatu bahan dielektrik (keramik, gelas, kertas, dll) ditunjukkan pada gambar 

2-26. Jika kedua ujung pelat metal diberi tegangan listrik, maka muatan-muatan 

positif akan mengumpul pada salah satu kaki elektroda metalnya dan pada saat 

yang sama muatan-muatan negatif terkumpul pada ujung metal yang lain. Muatan 

positif tidak dapat mengalir menuju ujung kutub negatif dan sebaliknya muatan 

negatif tidak bisa menuju ke ujung kutub positif, karena terpisah oleh bahan 

dielektrik yang non-konduktif. Muatan elektrik ini tersimpan selama tidak ada 

konduksi pada ujung-ujung kakinya. 

Dalam rangkaian power supply, kapasitor digunakan untuk meratakan 

sinyal output dari penyearah dan memperlemah riak/ripple (komponen AC). 

Kapasitor sendiri memiliki kemampuan untuk pengisian (charging) dan 

pengosongan (discharging), kemampuan kapasitor inilah yang berfungsi untuk 

mengurangi ripple/riak pada arus listrik tersebut. Ketika gelombang mengalami 

penurunan nilai, maka kapasitor akan melakukan discharge sehingga bentuk 

gelombang mengalami kestabilan/lurus. Semakin besar nilai kapasitansi suatu 

kapasitor maka itu semakin baik. 

  

Gambar 2- 27 (a) Rangkaian Penyearah dengan filter kapasitor (b)Output Filter 
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2.6.4  Regulator Tegangan  

Regulator tegangan merupakan rangkaian yang digunakan sebagai 

penstabil tegangan catu daya. Rangkaian ini dapat memberikan output tegangan 

DC yang teratur atau tetap pada nilai yang telah ditentukan meskipun tegangan 

masukan catu atau beban yang tersambung berubah-ubah.  

 

Gambar 2- 28 Rangkaian Regulator Zener
[23]

 

Sebuah regulator tegangan sederhana diperlihatkan pada gambar 2-28. 

Resistor RS digunakan untuk membatasi arus pada dioda zener. Ketika sebuah 

beban disambung dengan zener, tegangan output akan tetap sama dengan 

tegangan zener sehingga pengaturan berhenti
[23]

. 

Penggunaan regulator tegangan yang sekarang banyak digunakan sudah 

dalam bentuk chip IC, seperti ditunjukkan pada gambar 2-29. IC regulator 

tegangan tetap adalah keluarga 78XX untuk tegangan positif dan seri 79XX untuk 

tegangan negatif.    

 

Gambar 2- 29 Diagram Pinout dari Voltage Regulator
[24]
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Besarnya tegangan keluaran IC seri 78XX dan 79XX ini dinyatakan 

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

tegangan positif dengan tegangan keluaran 12 volt, sedangkan IC 7912 adalah 

regulator tegangan negatif dengan tegangan keluaran -12 volt.
[24]

   

 

 
Gambar 2- 30 Blok Diagram Internal IC 78XX

[24]
 

Pada gambar 2-30 yang merupakan blok diagram internal IC 78XX, blok 

tegangan referensi adalah dimana dioda zener berada. Bila tegangan input yang 

masuk pada LM7805 sesuai dengan tegangan minimalnya, misal 8 Volt, maka 

output zener akan menjadi 5 V namun bila input berada dibawah nilai tersebut, 

maka zener akan cut-off. Rangkaian pass element dan error amplifier digunakan 

untuk mengatur parameter pada rangkaian sehingga tegangan output akan tetap 

konstan meskipun arus beban dan tegangan input berubah. IC 78XX dilengkapi 

dengan thermal protection, yakni jika disipasi daya pada regulator terlalu besar 

maka tegangan output regulator akan turun ke 0 V sampai IC dingin kembali. 

Tabel 2-3 berikut ini menunjukkan beberapa tipe regulator beserta batasan 

tegangannya. 
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Tabel 2- 3 Tegangan Input IC L7805 dan IC L7812
[24]

 

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 2-3 diatas, 

diambil 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 2-31 berikut. 

 
Gambar 2- 31 Voltage Regulator dalam Catu Daya 

Pemakaian heatsink (alumunium pendingin) dianjurkan jika komponen ini 

digunakan untuk mencatu arus yang besar. Di dalam datasheet, komponen IC 

regulator tegangan hanya bisa dilewati arus maksimal 1 Ampere. Kemampuan 

memberikan catu daya dari IC regulator tegangan dapat ditingkatkan kapasitasnya 

dengan menambahkan transistor eksternal, bisa transistor NPN atau PNP. 

2.6.5  Transistor Power (TIP3055) 
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Transistor adalah komponen semikonduktor yang terdiri atas sebuah bahan 

tipe p dan diapit oleh dua bahan tipe n (transistor NPN) atau terdiri atas sebuah 

bahan tipe n dan diapit oleh dua bahan tipe p (transistor PNP). Ketiga terminal 

transistor disebut Emitor, Basis, dan Collector.
[25]

 

Dengan penambahan transistor luar, maka sebagian besar dari arus akan 

dilewatkan pada transistor ini, sehingga IC regulator tegangan hanya berfungsi 

sebagai pengontrol tegangan saja. Jika pemasangan menggunakan transistor pnp 

maka basis terhubung ke input IC regulator seperti ditunjukkan pada gambar 2-32, 

sedangkan jika menggunakan transistor npn maka basis terhubung ke output IC 

regulator seperti ditunjukkan pada gambar 2-32.  

 

 

Gambar 2- 32 Rangkaian Transistor npn dengan LM 7812 

2.7 Mikrokontroler Arduino Mega 2560 

Microcontroller adalah sebuah sistem komputer yang dibangun pada sebuah 

keping (chip) tunggal yang dapat dipergunakan untuk mengontrol alat. 

Microcontroller disusun oleh beberapa konponen, yaitu CPU (Central Processing 

Unit), memory, dan I/O (Input Output). 
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Sedang arduino adalah kit elektronik atau papan rangkaian elektronik open 

source yang di dalamnya terdapat komponen utama yaitu sebuah chip 

mikrokontroler dengan jenis AVR dari perusahaan Atmel
[26]

. Arduino Mega 2560 

adalah papan mikrokontroler berbasiskan Atmega 2560 yang memiliki 54 pin 

digital input/output, dimana 15 pin diantaranya digunakan sebagai output PWM, 

16 pin sebagai input analog, 4 pin sebagai UART (port serial hardware), sebuah 

osilator kristal 16 MHz, koneksi USB, jack power, header ISCP, dan tombol reset.
 
 

 

Gambar 2- 33 Arduino Mega 2560
[26]

 

Untuk mengaktifkan Arduino Mega 2560 cukup dapat dilakukan dengan 

mengkoneksikan dengan komputer menggunakan kabel USB tipe B atau dengan 

adaptor AC/DC atau bisa juga menggunakan baterai dengan tegangan antara 7-

20VDC. Berikut merupakan spesifikasi dari arduino mega 2560 : 
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Tabel 2- 4 Spesifikasi Arduino Mega 2560 

Mikrokontroler ATmega2560 

Tegangan Operasi 5V 

Input Voltage (disarankan) 7-12V 

Input Voltage (limit) 6-20V 

Pin Digital I/O 54 (yang 15 pin digunakan sebagai output PWM) 

Pins Input Analog 16 

Arus DC per pin I/O 40 mA 

Arus DC untuk pin 3.3V 50 mA 

Flash Memory 256 KB (8 KB digunakan untuk bootloader) 

SRAM 8 KB 

EEPROM 4 KB 

Clock Speed 16 MHz 

 

Memori yang dimiliki oleh mikrokontroler Atmega 2560 sebesar 256 KB 

flash memori untuk menyimpan kode (yang mana 8KB digunakan untuk 

bootloader), 8 KB SRAM (Static Random Access Memory), dan 4 KB EEPROM 

(Electrically Erasable Programmable Read Only Memory). 

2.7.1 Catu Daya Arduino Mega2560 

Arduino Mega 2560 dapat diaktifkan menggunakan kabel USB tipe B atau 

dengan catu daya eksternal. Sumber daya dipilih secara otomatis. Sumber daya 

eksternal (tanpa USB) dapat diambil dari adaptor AC/DC atau baterai. Jika 

menggunakan adaptor maka pemasangannya dengan mencolokkan steker 2,1 mm 

yang bagian tengahnya terminal positif ke power jack pada papan. Sedangkan jika 

menggunakan baterai maka sambungkan ujung positif dan negatif baterai ke pin 

Vin dan Gnd pada papan Arduino. 

(Sumber: www.arduino.cc, diakses tanggal 20 Mei 2018) 
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Papan Arduino dapat bekerja dengan sumber eksternal dari 6 sampai 20 V. 

Jika diberi tegangan kurang dari 7V, maka tegangan pada pin output 5V pada 

Arduino menjadi turun, dan menyebabkan papan Arduino menjadi tidak stabil. 

Jika diberi tegangan lebih dari 12 V, maka penstabil tegangan (voltage regulator) 

akan mengalami panas yang berlebihan dan bisa merusak papan. Rentang sumber 

tegangan yang direkomendasikan adalah 7 sampai 12 V. 

Berikut ini adalah pin tegangan yang tersedia pada papan  Arduino : 

1. VIN, pin untuk input tegangan ke Arduino jika menggunakan sumber 

eksternal. 

2. 5, pin output ter-regulator dengan tegangan 5V. Tegangan ini sudah diatur 

dari regulator yang tersedia (built-in) pada papan Arduino. 

3. 3.3V, pin output ter-regulator dengan tegangan 3.3V. Arus maksimum yang 

dihasilkan adalah 50 mA. 

4. GND, pin ground 

2.7.2  Input dan Output 

Arduino Mega 2560 memiliki 54 digital pin pada Arduino Mega dapat 

digunakan sebagai input atau output, menggunakan fungsi pinMode(), 

digitalWrite(), dan digitalRead(). Beberapa pin memiliki fungsi khusus, antara 

lain: 

1. Serial, terdiri atas pin 0 (RX) dan 1 (TX), pin Serial 19 (RX) dan 18 (TX), pin 

Serial17 (RX) dan 16 (TX), pin Serial15 (RX) dan 14 (TX). Digunakan untuk 

menerima (RX) dan mengirimkan (TX) data serial TTL. Pins 0 dan 1 juga 

terhubung ke pin chip ATmega16U2 Serial USB-to-TTL.  
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2. Eksternal Interupsi, berupa pin 2 (interrupt 0), pin 3 (interrupt 1), pin 18 

(interrupt 5), pin 19 (interrupt 4), pin 20 (interrupt 3), dan pin 21 (interrupt 2). 

Pin ini dapat dikonfigurasi untuk memicu sebuah interupsi pada nilai yang 

rendah, meningkat atau menurun, atau perubah nilai.  

3. SPI, terdiri dari pin 50 (MISO), pin 51 (MOSI), pin 52 (SCK), pin 53 (SS). Pin 

ini mendukung komunikasi SPI menggunakan perpustakaan SPI. Pin SPI juga 

terhubung dengan header ICSP, yang secara fisik kompatibel dengan Arduino 

Uno, Arduino Duemilanove dan Arduino Diecimila.  

4. LED, berupa pin 13. Tersedia secara built-in pada papan Arduino 

ATmega2560. LED terhubung ke pin digital 13. Ketika pin diset bernilai 

HIGH, maka LED menyala (ON), dan ketika pin diset bernilai LOW, maka 

LED padam (OFF).  

5. TWI, terdiri atas pin 20 (SDA) dan pin 21 (SCL). Yang mendukung 

komunikasi TWI menggunakan perpustakaan Wire. Perhatikan bahwa pin ini 

tidak di lokasi yang sama dengan pin TWI pada Arduino Duemilanove atau 

Arduino Diecimila.  

Arduino Mega2560 memiliki 16 pin sebagai analog input, yang masing-

masing menyediakan resolusi 10 bit (yaitu 1024 nilai yang berbeda). Secara 

default pin ini dapat diukur/diatur dari mulai Ground sampai dengan 5 Volt, juga 

memungkinkan untuk mengubah titik jangkauan tertinggi atau terendah mereka 

menggunakan pin AREF dan fungsi analogReference(). 

Ada beberapa pin lainnya yang tersedia, antara lain: 
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1. AREF, merupakan referensi tegangan untuk input analog. Digunakan dengan 

fungsi analogReference(). 

2. RESET, merupakan jalur LOW ini digunakan untuk me-reset (menghidupkan 

ulang) mikrokontroler. Jalur ini biasanya digunakan untuk menambahkan 

tombol reset pada shield yang menghalangi papan utama Arduino. 

2.7.3 Pemrograman 

Arduino Mega 2560 dapat diprogram menggunakan aplikasi IDE 

(Integrated Development Environment) yang merupakan software open source 

dari Arduino. Software ini berperan untuk menulis program, meng-compile 

menjadi kode biner, dan meng-upload ke dalam memory mikrokontroler.  

2.8 Sensor Arus ACS 712 

ACS712 merupakan suatu IC terpaket yang berfungsi sebagai sensor arus 

menggantikan transformator arus yang relatif besar dalam hal ukuran. ACS712 

merupakan sensor yang ekonomis dan presisi baik untuk pengukuran AC ataupun 

DC dan sensor ini memiliki tipe variasi sesuai arus maksimalnya yakni 5A, 20A, 

dan 30A dengan Vcc 5V.   

Beberapa fitur dari sensor arus ACS712 adalah : 

1. Waktu kenaikan perubahan luaran adalah 5 µs. 

2. Lebar frekuensi sampai dengan 80 kHz. 

3. Total kesalahan luaran 1,5% pada suhu TA=25
o
C. 

4. Memiliki sensitivitas 185 mV/A dengan range pengukuran 5V. 

5. Mampu mengukur arus AC maupun arus DC. 

6. Tegangan kerja 5 V DC. 
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Gambar 2-34 dibawah menunjukkan diagram pinout dari sensor arus ACS712. 

 
Gambar 2- 34 Pin-out Diagram ACS712

[27]
 

Sensor ACS712 yang menggunakan prinsip efek Hall akan mendeteksi 

arus yang mengalir melalui pin IP+ dan IP- dan memberikan output berupa 

tegangan. Keuntungan dari penggunaan sensor efek Hall adalah sirkuit yang 

dialiri arus (pin 1,2,3, dan 4) dengan sirkuit yang membaca besaran arus (pin 5 

sampai 8) terisolasi secara elektris. Artinya,  meskipun Arduino beroperasi pada 

tegangan 5V, namun pada sirkuit yang dialiri arus bisa diberi level tegangan DC 

maupun AC yang lebih besar dari tegangan tersebut. 

Pada ACS712, pendeteksian arus dimulai dengan fenomena yang 

dinamakan Hukum Faraday tentang induksi. Hukum ini menjelaskan bagaimana 

arus listrik yang mengalir melalui konduktor akan menimbulkan medan 

elektromagnetik, dan bagaimana perubahan pada medan elektromagnetik dapat 

membuat atau menginduksi arus ke konduktor. 

Tahap selanjutnya adalah efek Hall. Efek Hall adalah peristiwa 

membeloknya arus listrik di dalam pelat konduktor karena adanya pengaruh 

medan magnet. 
[28]
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Ketika arus listrik (I) mengalir pada lempengan logam dan logam tersebut 

terpengaruh oleh medan magnet (B) yang tegak lurus dengan arus, maka 

pembawa muatan (charge carrier) yang bergerak pada logam akan mengalami 

pembelokan oleh medan magnet tersebut. Akibat dari proses itu akan terjadi 

penumpukan muatan pada sisi-sisi logam setelah beberapa saat. Penumpukan atau 

pengumpulan muatan dapat menyebabkan sisi logam menjadi lebih elektropositif 

ataupun elektronegatif tergantung pada pembawa muatannya. Perbedaan muatan 

di kedua sisi logam ini menimbulkan perbedaan potensial yang disebut sebagai 

Potensial Hall. 
[28]

 Proses ini ditunjukkan dalam gambar 2-35 berikut. 

 
Gambar 2- 35 Prinsip Kerja Efek Hall 

Pada ACS712 pin yang dialiri arus akan terhubung ke konduktor tembaga 

yang terhubung secara internal sehingga arus akan banyak mengalir pada bagian 

ini. ACS712 memiliki sensor efek Hall yang diletakkan di dekat konduktor 

tembaga sehingga jika arus mengalir melalui konduktor dan menghasilkan medan 

magnet, medan magnet ini akan dideteksi oleh sensor efek Hall (berupa 

lempengan bahan semikonduktor) yang outputnya berupa tegangan dengan nilai 

sesuai dengan arus input. Proses deteksi arus ACS712 ini ditunjukkan dalam 

gambar 2-36 berikut. 
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Gambar 2- 36 Prinsip Kerja Sensor Arus ACS 712 

Karakteristik dari sensor ini adalah ketika tidak ada arus yang mengalir 

pada rangkaian maka keluaran sensor adalah setengah dari Vcc yaitu 2,5 V. Dan 

ketika arus mengalir dari pin IP+ ke IP-, maka keluaran akan >2,5 V, sedangkan 

ketika arus mengalir dari IP- ke IP+ maka keluaran akan <2,5 V
[27]

.  

2.9 Driver Relay IC ULN 2803 

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 2-37 merupakan 

diagram pin-out dari ULN2803. 
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Gambar 2- 37 Pin-out Diagram ULN 2803
[29]

 

ULN2803 merupakan salah satu chip IC yang mampu difungsikan sebagai 

driver relay. IC ini mempunyai 8 buah pasangan transistor Darlington npn, 

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

ULN2803 mempunyai 18 pin dengan rincian pin 1-8 digunakan untuk menerima 

sinyal tingkat rendah, pin 9 sebagai ground, pin 10 sebagai COM, dan pin 11-18 

merupakan output.
[29]

 

Pasangan transistor Darlington adalah penggabungan dua buah transistor 

bipolar dan umumnya mempunyai beta yang sama. Keuntungan transistor 

Darlington yakni mempunyai impedansi input tinggi dan impedansi output rendah 

serta memilik penguatan (gain) yang tinggi karena hasil penguatan transistor yang 

pertama akan dikuatkan lebih lanjut oleh transistor yang kedua.
[30]

  

Pasangan Darlington didalam IC ULN 2803 ditunjukkan pada gambar 2-

38 berikut. 
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Gambar 2- 38 Pasangan Darlington Dalam ULN2803
[29]

 

 Gambar 2-38 menunjukkan rangkaian internal dalam setiap pin dalam 

ULN 2803, dimana transistor dimanfaatkan sebagai saklar untuk memacu kerja 

relay. Terlihat bahwa rangkaian Darlington terdiri dari dua buah transistor bipolar 

yang penguatannya lebih tinggi karena arus akan dikuatkan oleh transistor 

pertama dan akan dikuatkan lagi oleh transistor yang kedua untuk mendapatkan 

arus yang besar yang disebut ß atau hFE. 

 Ketika input belum mendapat tegangan, maka transistor satu (Q1) dan 

transistor dua (Q2) tidak akan aktif karena tidak adanya arus yang mengalir ke 

basis. Pin output yang terhubung dengan coil negatif relay akan mengalirkan arus 

yang diakibatkan oleh tegangan balik coil menuju ke pin COM sehingga beban 

berada pada kondisi floating.  Namun ketika input mendapat tegangan 5 Volt, 

maka arus arus input yang mengalir dibatasi oleh resistor 2,7k sehingga 

transistor Q1 aktif. Arus input Q2 merupakan kombinasi dari arus basis Q1 dan 

arus emiter dari Q1, sehingga Q2 akan mengalirkan arus lebih banyak daripada 

Q1. Arus yang mengalir keluar dari Q2 akan memberikan jalan bagi rangkaian 

yang tersambung pada output ULN2803, misalnya relay, untuk tesambung ke 

ground. Sehingga bisa dikatakan bahwa output dari ULN2803 adalah nol atau 
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ground. Dioda yang terhubung dengan kaki basis Q1 dan collector-emiter Q2 

berguna untuk menahan arus dari luar agar tidak tertarik oleh transistor. 

2.10 Relay Omron MY2N 12 V DC 

Relay elektromekanik adalah peralatan yang menggunakan elektromagnet 

untuk menghasilkan tenaga penutupan/pembukaan kontak, dengan kata lain, relay 

merupakan saklar elektrik. Gambar 2-39 Menunjukkan bagian-bagian dari relay. 

[30] 
 

 

Gambar 2- 39 Bagian-Bagian dari Relay 

Relay elektromekanik terdiri atas coil (kumparan) dan kontak. Cara kerja 

relay yaitu jika coil diberikan arus listrik, maka kumparan tersebut akan menjadi 

elektromagnet yang menarik kontak. Kontak dapat berupa kontak normally open 

(NO) maupun kontak normally closed (NC). Kontak NO berarti kondisi awal 

relay sebelum diaktifkan statusnya terbuka dan jika diberi input maka kontak akan 

menutup, sedangkan kontak NC berarti kondisi awal relay sebelum diaktifkan 

berstatus tertutup. 

Berdasarkan jumlah pole (kontak) dan jumlah throw (kondisi kontak) 

maka relay dapat digolongkan menjadi : 

1. Single Pole Single Throw (SPST) 
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2. Single Pole Double Throw (SPDT) 

3. Double Pole Double Throw (DPDT) 

 
Gambar 2- 40  Relay Berdasarkan Pole dan Throw 

Gambar 2-41 menunjukkan salah satu contoh relay yang ada di pasaran 

yakin relay Omron MY2N.  

 

Gambar 2- 41 Omron MY2N  

Pada tugas akhir ini digunakan relay dengan jenis kontak double pole 

double throw dengan merk Omron tipe MY2N yang memiliki coil beroperasi pada 

12 Volt DC. 

2.11 Rangkaian Debouncer 

Rangkaian debouncer adalah saklar penghubung antara push button dan 

mikrokontroler yang berperan sebagai gate untuk menghubungkan sinyal yang 
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diberikan oleh push button kepada mikrokontroler melalui rangkaian smitth 

trigger atau IC 7414 LS 
[18]

. 

Pada tugas akhir ini, untuk menghilangkan sinyal bouncing dari sebuah 

switch ini penyusun menggunakan rangkaian debouncer yang terdiri dari sebuah 

rangkaian RC dan IC 7414LS seperti ditunjukkan pada .  

  

Gambar 2- 42 Rangkaian RC debouncer dan outputnya 
[18]

 

Dari gambar 2-42, dapat dilihat bahwa rangkaian debouncer terdiri dari dua 

bagian utama yaitu rangkaian RC dan IC 74LS14. Rangkaian RC adalah 

rangkaian yang terdiri dari kapasitor-kapasitor dan resistor-resistor dan 

merupakan dasar dari berbagai jenis rangkaian pewaktuan dan pembentuk 

pulsa
[23]

. Dalam pengaplikasiannya pada rangkaian debouncer, konfigurasi RC 

berfungsi sebagai alat pengubah gelombang masukan yang berasal dari 

penekanan push button menjadi gelombang pulsa dengan mengintegrasikan 

gelombang inputnya. 
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Gambar 2- 43 Datasheet IC 7414 dan bentuk fisiknya 

Dalam IC 74LS14 ini terdapat 6 buah rangkaian Hex Schmitt dengan 

gerbang NOT. Menurut datasheet IC 74LS14, dapat dioperasikan pada sumber 

tegangan 4.75volt sampai 5,5 Volt. IC 7414LS terdiri dari 14 pin, pin 1-3-5-9-11-

13 merupakan input, pin 2-4-6-8-10-12 merupakan output, pin 14 merupakan Vcc, 

dan pin 7 merupakan ground.  

Dari datasheet, diketahui bahwa tegangan ambang (threshold) atas pada 

pemicu Schmitt dalam IC 74LS14 ini dilambangkan dengan Vt+ sebesar 1,6 Volt 

sedangkan tegangan ambang bawahnya Vt- sebesar 0,8 Volt 
[32]

. Adanya 

thershold mengakibatkan sinyal masukan yang masuk ke IC akan berbentuk 

gelombang pulsa. Karena terdiri dari gerbang NOT atau pembalik maka saat 

tegangan masukannya mencapai tegangan ambang atas  (Vt+) maka keluarannya 

akan berlogika 0, sedangkan saat tegangan masukannya kurang dari tegangan 

ambang bawahnya (Vt-) maka keluaran yang dihasilkan berlogika 1.
 


