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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam pengoperasian tenaga listrik terdapat dua macam sumber tenaga 

untuk kontrol di dalam Gardu Induk, ialah sumber arus searah (DC) dan sumber 

arus bolak balik (AC). Sumber tenaga untuk kontrol selalu harus mempunyai 

keandalan dan stabilitas yang tinggi. Karena persyaratan inilah dipakai baterai 

sebagai sumber arus searah. Catu daya sumber DC digunakan untuk kebutuhan 

operasi relay proteksi, kontrol dan scadatel.[1] 

Sumber tegangan listrik utama yaitu PLN (Pembangkit Listrik Negara) 

tidak selamanya dapat secara terus menerus menyalurkan tenaga listrik, suatu saat 

pasti terjadi pemadaman yang kemungkinan dapat disebabkan oleh gangguan 

pada sistem transmisi atau sistem distribusi. Untuk mengantisipasi dari 

pemadaman tersebut,perlu didesain sebuah kontrol otomatis yang disebut ATS 

(Auto Transfer Switch). Auto Transfer Switch adalah sebuah rangkaian kontrol 

sakelar rectifier dengan PLN yang sudah sepenuhnya otomatis. Alat ini berguna 

untuk menghubungkan rectifier cadangan ke beban secara otomatis pada saat 

rectifier utama gangguan.
[2]  

Pemantauan pada sistem DC ketika terjadi gangguan (DC Failure) biasa 

dilakukan dilakukan ditempat oleh operator gardu induk setempat. DC Failure 

merupakan gangguan hilangnya sumber DC utama yang menjadi sumber listrik 

peralatan kontrol dan peralatan proteksi. Gangguan biasa terjadi pada rectifier 

atau trafo pemakaian sendiri pada gardu induk. Untuk mengetahui terjadinya 
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gangguan diperlukan adanya sistem monitoring agar operator Gardu Induk dapat 

mengetahui kondisi sistem DC secara real time. 

Pada sistem DC yang akan dibuat menggunakan sumber tegangan 12 VDC 

dikarenakan menyesuaikan kebutuhan tegangan komponen yang akan digunakan, 

namun sesuai dengan sistem kerja yang ada. Sistem DC yang akan dibuat 

merupakan sistem DC pola ganda dengan dua rel DC dan dilengkapi dengan ATS 

(Auto Transfer Switch) untuk meningkatkan keandalan sistem DC tersebut ketika 

terjadi gangguan maupun untuk melakukan manuver saat pemeliharaan. 

Auto Transfer Switch pada alat ini sebagai inovasi untuk menjaga peralatan 

mendapatkan sumber DC secara kontinu. Kelebihan ATS (Auto Transfer Switch) 

adalah untuk mengontrol saklar kopel antara rel 1 dan rel 2 DC . Ketika salah satu 

rangkaian pada rectifier 1 mengalami gangguan ,beban pada rel 1 dapat diback up 

secara otomatis oleh rectifier 2, begitu juga sebaliknya. Namun ketika terjadi 

gangguan pada trafo pemakaian sendiri, maka masing-masing beban DC akan 

tersuplai oleh baterai pada masing-masing rangkaian. 

 Mengacu pada permasalahan tersebut di atas, penyusun merancang dan 

membuat Tugas Akhir dengan judul “RANCANG BANGUN DAN 

MONITORING ATS (AUTOMATIC TRANSFER SWITCH) SISTEM 

DC POLA GANDA DENGAN DUA REL DC PADA GARDU INDUK 

BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 DENGAN TAMPILAN VT 

SCADA PADA HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI)” 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagimana gangguan yang terjadi pada rectifier sistem DC sebagai 

penyulang pada alat simulasi? 

2. Bagaimana prinsip kerja ATS pada alat simulasi sehingga dapat di 

implementasikan dalam sistem DC pada Gardu Induk?  

3. Bagaimana kerja pelimpahan beban saat terjadi gangguan pada salah satu 

rangkaian rectifier atau gangguan pada alat simulasi? 

4. Bagaimana memonitoring arus dan tegangan beban pada sistem DC 

menggunakan HMI pada alat simulasi? 

1.3 Tujuan Tugas Akhir 

1. Memahami prinsip kerja sistem DC sebagai suplai utama peralatan 

proteksi pada Gardu Induk. 

2. Membuat rancang bangun Auto Transfer Switch sistem DC pola ganda 

pada Gardu Induk dengan Arduino Mega 2560. 

3. Mengetahui prinsip kerja dari ATS. 

4. Sistem DC dapat melakukan manuver secara otomatis dengan ATS. 

5. Dapat membuat sistem monitoring arus dan tegangan menggunakan 

SCADA pada rectifier dan beban. 

6. Mengetahui prinsip kerja dan fungsi sensor tegangan pada alat rancang 

bangun. 
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1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir pembuatan sistem monitoring adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi Penulis      

a. Untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah. 

b. Mengetahui prinsip kerja sistem DC gardu induk berbasis Arduino 

Mega 2560 menggunakan VT SCADA 11.2. 

2. Bagi Mahasiswa dan Pembaca  

 Menjadi referensi mengenai sistem DC sebagai suplai peralatan 

proteksi kepada mahasiswa Teknik Elektro.  

3. Bagi PLN 

Memberi inovasi pada PT PLN (Persero) untuk mempermudah 

pekerjaan melakukan manuver secara aman dan mengurangi potensi 

human error pada sistem DC ketika terjadi gangguan / akan dilakukan 

pemeliharaan pada sistem DC. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Bagaimana gangguan yang terjadi pada rectifier sebagai penyulang sistem 

DC? 

2. Bagaimana prinsip kerja ATS sehingga dapat di implementasikan dalam 

sistem DC pada Gardu Induk?  

3. Bagaimana proses pelimpahan beban ketika terjadi gangguan pada alat 

simulasi? 
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4. Bagaimana cara monitoring tegangan dan arus pada sistem DC 

menggunakan Human Machine Interface pada alat simulasi? 

1.6 Metode Penyusunan Tugas Akhir  

1. Studi Pustaka 

 Dengan metode studi pustaka ini Penulis mencari literatur, artikel, maupun 

sumber lainnya untuk memperoleh informasi dan data yang berkaitan 

dengan perancangan Tugas Akhir. 

2. Observasi 

 Dengan metode ini penulis mendapatkan data penunjang tugas akhir 

dengan cara terjun langsung ke lapangan atau mencari data yang sudah 

ada. Observasi dilakukan penulis saat menjalani Kerja Praktik di PT PLN 

(Persero) APP Salatiga Basecamp Salatiga pada tanggal 2 Januari 2018 

sampai dengan 29 Maret 2018. 

3. Interview 

 Melakukan diskusi atau tanya jawab dengan Supervisor Har Proteksi dan 

Meter Basecamp Salatiga untuk mendapatkan data yang menunjang dalam 

pembuatan tugas akhir ini. 

4. Metode Bimbingan 

 Metode ini mendapatkan pengarahan dan petunjuk pembuatan Tugas 

Akhir hingga proses pembuatan Tugas Akhir dapat berjalan dengan lancar. 
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5. Rancang Bangun 

 Metode ini merupakan tahap perancangan alat yang meliputi perancangan 

hardware dan softwarenya. 

6. Pengujian Alat 

 Alat yang telah selesai dibuat kemudian dilakukan pengujian seperlunya 

agar sesuai dengan perencanaan yang dilakukan sebelumnya. 

7. Penulisan Tugas Akhir 

 Melakukan penulisan laporan yang merupakan hasil akhir dari Tugas 

Akhir ini. 

1.7 Sistematika Penulisan 

 Demi terwujudnya penulisan yang baik, maka diperlukan adanya 

Sistematika penulisan. Sistematika dari Laporan Tugas Ahir ini adalah sebagai 

berikut : 

HALAMAN JUDUL 

HALAMAN PENGESAHAN 

KATA PENGANTAR 

ABSTRAK 

DAFTAR ISI 

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL 

BAB I PENDAHULUAN 
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Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang melatar belakangi 

pembuatan Tugas Akhir, Perumusan Masalah, Pembatasan 

Masalah, Keaslian Tugas Akhir, Tujuan, Manfaat, Metode 

Penyusunan Tugas Akhir dan Sistematika Penulisan. 

 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan 

teori yang menjadi panduan pada pembuatan Tugas Akhir.  

BAB III  PERANCANGAN SISTEM DAN CARA KERJA 

RANGKAIAN 

Pada bab ini akan menerangkan pembahasan tentang perencanaan 

rancangan alat, blok diagram, cara keja tiap blok, dan cara kerja 

rangkaian keseluruhan dari Rancang Bangun dan Monitoring ATS 

(Auto Transfer Switch) Sistem DC Pola Ganda denngan Dua Rel 

DC pada Gardu Induk Berbasis Arduino Mega 2560. 

BAB IV PEMBUATAN ALAT 

Bab ini membahas tentang perancangan alat dan bahan yang 

digunakan, pembuatan skema rangkaian, pemasangan komponen, 

dan perakitan alat.  

BAB V PENGUKURAN DAN UJI COBA ALAT 

Bab ini membahas tentang uji coba rangkaian apakah rangkaian 

telah berjalan sesuai dengan yang direncanakan, menerangkan 
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mekanisme pengukuran, data hasil pengukuran dan analisis 

terhadap data hasil pengujian alat. 

BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari pengukuran dan 

pengujian keseluruhan sistem dan saran yang menyempurnakan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


