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BAB  VI 

PENUTUP 

6.1. Kesimpulan 

Berkat rahmat Allah Subhanallahu Wa Ta’ala, penulis dapat menyelesaikan 

pembuatan tugas akhir yang berjudul “Pemantauan Perubahan Tegangan Section 

Jaringan  Distribusi 20 KV Terhadap Kinerja Tap Changer Otomatis Menggunakan 

Arduino Mega 2560 dengan Tampilan HMI (Human Machine Interface)”. Adapun 

beberapa kesimpulan yang diperoleh dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Alat simulasi Pemantauan Perubahan Tegangan Section Jaringan  Distribusi 20 

KV Terhadap Kinerja Tap Changer Otomatis merupakan sistem kontrol akibat 

perubahan tegangan yang diluar batas yang diizinkan pada jaringan tegangan 

menengah dengan merubah rasio lititan pada transformator melalui alat bantu tap 

changer sehingga tegangan output yang dihasilkan dapat stabil sesuai dengan 

kebutuhan pelanggan. 

2. Prinsip kerja dari alat ini adalah sensor tegangan memonitoring tegangan setiap 

section pada single line jaringan tegangan menengah. Hasil pengukuran tegangan 

di ujung jaringan akan menjadi referensi tap changer transformator untuk 

menentukan regulasi tegangan yang dipilih sesuai dengan tegangan sistem. Pada 

sistem ini tidak menggunakan perbandingan tegangan yang digunakan oleh PT 

PLN (Persero) melainkan setiap drop tegangan 40 Volt pada tegangan primer 

maka relay akan melakukan perpindahan tap. Dengan dilakukannya hal tersebut 
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alat bantu tap changer ini dapat secara otomatis merubah regulasi tegangannya 

untuk mem-backup jika terjadi jatuh tegangan.  

3. Arduino Mega 2560 digunakan untuk mengolah data input yang masuk dari 

sensor tegangan yang kemudian mengatur keluaran relay dan lampu indikator. 

4. Aplikasi VTSCADA digunakan untuk menampilkan hasil simulasi dengan 

tampilan SCADA melalui HMI (Human Machine Interface) seperti pengukuran 

tegangan, indikator beban,  indikator tap changer dan single line diagram. 

 

6.2. Saran 

Dalam pembuatan tugas akhir yang berjudul “Pemantauan Perubahan Tegangan 

Section Jaringan  Distribusi 20 KV Terhadap Kinerja Tap Changer Otomatis 

Menggunakan Arduino Mega 2560 dengan Tampilan HMI (Human Machine 

Interface)” tentu tidak sempurna dan terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu 

saran yang penulis sampaikan semoga dapat menjadi pengembangan alat yang lebih 

baik lagi dikemudian hari. Beberapa saran dari pembuatan tgas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Dalam alat simulasi ini belum memiliki rasio tegangan yang sesuai dengan 

aslinya oleh karena itu diperlukan resio tegangan yang sebanding dengan 

aslinya agar sesuai dengan regulasi tegangan sistem yang sebenarnya. 

2. Pada alat simulator ini penyusun hanya menggunakan empat buah variasi tap 

changer alangkah lebih baiknya dipasang lebih banyak variasi tap changer 

agar regulasi tegangan yang bisa dilakukan lebih banyak lagi. 
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Demikian Tugas akhir yang penyusun buat, semoga tugas akhir ini dapat 

digunakan sebagaimana mestinya dan memberikan manfaat untuk perkembangan 

ketenagalistrikan di Indonesia. Ucapan terima kasih penyusun sampaikan kepada 

semua pihak yang telah membantu dalam pembuatan tugas akhir ini yang namanya 

tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu. Penyusun menyadari dalam pembuatan 

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

laporan oleh karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang membangun 

dari semua pihak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


