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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1   Kesimpulan 

        Dengan rahmat dan karunia Allah SWT, penyusun telah menyusun laporan Tugas 

Akhir yang berjudul “Simulasi Saklar Seksi Otomatis /SSO (Sectionalizer) Sebagai 

Proteksi Cadangan Guna Mengisolasi Gangguan Hubung Singkat Pada Saluran 

Distribusi 20 KV Berbasis Arduino Mega 2560 Dengan Tampilan Human Machine 

Interface (HMI)”. Adapun beberapa kesimpulan yang diperoleh dari Tugas Akhir 

sebagai berikut : 

1.  Relay tidak akan bekerja ketika beban normal dengan nilai arus 1,32 A dan 0,44 A 

, hal ini karena nilai arus tidak melebihi setting. Relay  bekerja ketika nilai I Recloser 

dan Saklar Seksi Otomatis/SSO (Sectinoalizer)  berada pada nilai 1,93 A dan 1,14 

A. Kemudian Recloser 1 kali reclose maka Saklar Seksi Otomatis/SSO 

(Sectinoalizer) akan Lepas/ Open. Ketika SSO bekerja maka gangguan hubung 

singkat akan diisolasi. 

2.  Pada alat simulasi ini menggunakan Arduino Mega 2560 yang dapat mendeteksi 

adanya gangguan dan memisahkan bagian yang terkena gangguan hubung singkat. 
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3. Berdasarkan hasil uji coba menggunakan alat simulasi yang telah dibuat oleh   

penyusun. Penggunaan Saklar Seksi Otomatis (SSO)  /Sectionalizer dapat bekerja 

mengisolasi gangguan hubung singkat yang terjadi setelah SSO.  

4. VT Scada dapat memonitoring keadaan normal dan  keadaan gangguan secara real-

time.  

6.2   Saran 

Dari tugas akhir yang penyusun buat, dengan judul “Simulasi Saklar Seksi 

Otomatis /SSO (Sectionalizer) Sebagai Proteksi Cadangan Guna Mengisolasi 

Gangguan Hubung Singkat Pada Saluran Distribusi 20 KV Berbasis Arduino Mega 

2560 Dengan Tampilan Human Machine Interface (HMI)”. perlu disampaikan 

beberapa saran sebagai berikut :. 

1. Sensor arus ACS 712 peka terhadap kenaikan dan penurunan nilai bit pembacaan . 

Oleh karena itu, sebelum digunakan sebaiknya sensor dikalibrasi ulang terlebih 

dahulu agar pembacaan sensornya presisi. 

2. Rangkaian sensor sebaiknya disupplay oleh catu daya yang memiliki keluaran 

tegangan stabil agar pembacaan sensornya stabil. 

3. Sebaiknya dalam pengoperasian software SCADA diperlukan spesifikasi PC 

(Personal Computer) sesuai dengan kebutuhan software SCADA agar dalam 

pengoperasian lebih mudah dan tidak menimbulkan kerusakan pada PC (Personal 

Computer). 
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Demikian tugas akhir ini dibuat. Penyusun berharap semoga dapat digunakan sebagaimana 

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. 


