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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Listrik merupakan kebutuhan pokok bagi seluruh lapisan kehidupan manusia 

saat ini. Hampir di setiap kegiatan manusia tidak lepas dari energi listrik sebagai 

sumber energinya. Karenanya apabila terjadi listrik padam maka banyak pihak yang 

akan merasakan dampak kerugiannya. Dengan alasan tersebut maka penyaluran 

tenaga listrik harus dijaga keandalan dan kontinyuitasnya sehingga listrik dapat 

tersalurkan kepada pelanggan secara terus menerus. Untuk menjaga keandalan dan 

kontinyuitasnya serta dapat meningkatkan pelayanan energi listrik kepada 

pelanggan, maka diperlukan adanya sistem proteksi guna menjaga penyaluran 

energi listrik semaksimal mungkin. 

Mengingat pentingnya sistem proteksi pada sistem tenaga listrik sebagai 

penunjang kontinuitas penyaluran serta peminimalisir daerah padam, maka adanya 

sistem proteksi pada penyulang 20KV dinilai sangat diperlukan. Selain digunakan 

untuk meminimalisir gangguan, sistem proteksi juga dapat digunakan untuk 

melindungi peralatan listrik dan wilayah penting. 

Gangguan dapat menyebabkan ketidaknormalan pada sistem sehingga 

penyaluran tenaga listrik terganggu. Pada jaringan tegangan menengah dengan 

menggunakan saluran kabel tegangan menengah rawan terjadi gangguan eksternal 

berupa gangguan dari alam. Misalnya terputusnya saluran/kabel karena angin, 

badai, petir, pepohonan, layang – layang dan lain sebagainya. Selain adanya
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gangguan eksternal ini terdapat pula pemadaman sementara yang dilakukan dengan 

sengaja karena untuk melakukan perbaikan serta pemeliharaan pada suatu 

penyulang. 

Oleh karena itu untuk memperkecil wilayah padam akibat adanya gangguan 

ataupun pemeliharan maka diperlukan pelimpahan beban dari suatu penyulang ke 

penyulang lain. Pelimpahan beban ini sering disebut dengan manuver jaringan. 

Manuver jaringan bertujuan untuk mendapatkan wilayah padam yang sesuai dengan 

kebutuhan maupun wilayah padam akibat gangguan. Manuver jaringan distribusi 

sendiri berarti proses membuka atau menutup peralatan switching pada jaringan 

untuk membatasi wilayah padam sesuai dengan kebutuhan. Pelimpahan beban ini 

memiliki ketentuan dan syarat – syarat yang harus dipenuhi. 

Dalam menanggulangi masalah akibat gangguan tersebut, maka dibutuhkan 

peralatan jaringan yang dapat menunjang jaringan ketika terjadi gangguan sehingga 

padam pelanggan dapat diminimalkan. Dalam hal ini, digunakan peralatan 

switching berupa LBS (Load Break Switch), Recloser, dan ABSW (Air Break 

Switch). LBS dan Recloser dilengkapi fitur yang dapat mengintegrasikan dengan 

scada sehingga proses buka atau tutup dapat dilakukan secara remote melalui pihak 

dispatcher. Berbeda dengan LBS dan Recloser, ABSW dibuka ditutup dengan cara 

local / manual dan tidak dapat dikontrol melalui scada. Maka dari itu LBS dan 

recloser disebut dengan keypoint karena dapat diintegrasikan dengan scada dan 

digunakan sebagai pemisah section pada feeder. Ketika peralatan switching yang 

digunakan tidak dapat diintegrasikan dengan scada, maka proses buka atau tutup 

dilakukan dengan mendatangi lokasi peralatan switching yang ada yang terkadang 
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letaknya jauh dari petugas. Hal ini mengakibatkan recovery time yang lama. Disisi 

lain ketika terjadi pemadaman, maka feeder dengan keypoint dengan jumlah yang 

sedikit daerah padam tidak dapat diminimalkan karena tidak memiliki keypoint 

yang dapat memisahkan section yang normal dengan section yang mengalami 

pemadaman. 

Dari latar belakang di atas, maka penyusun tertarik mengambil judul Tugas 

Akhir “RANCANG BANGUN SIMULATOR MANUVER BEBAN RATIO 4 

KEYPOINT BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 DENGAN TAMPILAN 

HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) PADA JARINGAN TEGANGAN 

MENENGAH 20KV” 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang akan 

diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana prinsip kerja manuver beban implementaasi ratio 4 keypoint 

pada feeder jaringan menengah 

2. Bagaimana mensimulasikan alat dengan menggunakan Arduino Mega 

2560 

3. Bagaimana fungsi HMI pada simulator ini 

4. Bagaimana perhitungan jumlah keypoint pada simulator ini 

5. Bagaimana fungsi dari keypoint  
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1.3 Tujuan      

Tujuan dibuatnya alat ini adalah: 

1. Membuat simulasi mengenai implementasi ratio 4 keypoint pada 

penyulang atau feeder dengan berbasis Arduino Mega 2560. 

2. Memahami cara kerja dari adanya manuver beban pada distribusi jaringan 

tegangan menengah.  

3. Mengetahui cara mensimulasikan alat dengan menggunakan Arduino 

Mega 2560. 

1.4 Batasan Masalah 

Penulisan Tugas Akhir ini akan dibaatasi pada masalah – masalah sebagai 

berikut:  

1. Alat ini hanya berupa simulasi tentang prinsip kerja implementasi ratio 4 

keypoint pada feeder jaringan tegangan menengah. 

2. Mikrokontroller yang digunakan adalah modul Arduino Mega 2560. 

3. Adanya manuver beban pada jaringan yang terjadi karena adanya 

pemeliharan pada salah satu penyulang atau feeder. 

4. HMI pada simulator ini hanya sebagai monitoring tampilan arus dan tidak 

dapat digunakan sebagai kontrol. 
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1.5 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat dari tugas akhir rancang bangun simulator manuver beban ini adalah 

sebagai berikut:  

1. Bagi Penulis:  

a. Untuk menerapkan ilmu dan teori yang diperoleh selama menjalani 

perkuliahan. 

b. Agar lebih mengerti tentang Rancang Bangun Simulator Manuver 

Beban Ratio 4 Keypoint Berbasis Arduino Mega 2560 Dengan 

Tampilan HMI Pada Jaringan Tegangan Menengah 20kV. 

2. Bagi masyarakat  

Diharapkan dapat bermanfaat sebagai media pembelajaran dan 

menambah wawasan mengenai manuver beban jaringan distribusi. 

3. Bagi Mashasiswa dan Pembaca 

Dapat menjadi referensi bacaan dan informasi khususnya bagi para 

mahasiswa Teknik Elektro yang sedang menyusun Tugas Akhir dengan 

pokok permasalahan yang sama. 

1.6 Tujuan Tugas Akhir 

1. Memenuhi tugas yang diberikan dalam mengikuti mata kuliah 4 SKS 

Tugas Akhir. 

2. Sebagai sarana pembelajaran mahasiswa untuk membuat suatu alat 

sederhana yang dapat dimanfaatkan sebagai tambahan ilmu. 

3. Mengetahui prinsip kerja dari mikrokontroller Arduino Mega 2560 

sebagai pusat pengolahan data dan pengendali sistem. 
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1.7 Sistematika Penulisan Laporan 

Sistematika Penulisan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

HALAMAN JUDUL  

HALAMAN PENGESAHAN  

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN 

HALAMAN PERSEMBAHAN  

KATA PENGANTAR  

DAFTAR ISI  

DAFTAR GAMBAR 

DAFTAR TABEL  

DAFTAR LAMPIRAN  

ABSTRAK 

ABSTRACT  

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai hal-hal yang melatar belakangi 

pembuatan Tugas Akhir, Perumusan Masalah, Batasan Masalah, 

Manfaat Tugas Akhir, Tujuan, dan Sistematika Penulisan Laporan 

Tugas Akhir. 
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BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai tinjauan pustaka dan landasan 

teori serta penjelasan sistem proteksi, memuat penjelasan proteksi 

pada penyulang 20KV, penjelasan mengenai otomasi sistem 

proteksi dan juga penjelasan mengenai Arduino Mega 2560 yang 

menjadi panduan atau dasar dari pembuatan Tugas Akhir. 

BAB III CARA KERJA RANCANG BANGUN SIMULATOR 

MANUVER BEBAN RATIO 4 KEYPOINT BERBASIS 

ARDUINO MEGA 2560 DENGAN TAMPILAN HUMAN 

MACHINE INTERFACE (HMI) PADA JARINGAN 

TEGANGAN MENENGAH 20KV 

Pada bab ini akan dibahas mengenai penjelasan mengenai cara 

kerja alat, diagram blok simulasi dan diagram alir (flowchart) kerja 

simulasi.  

BAB IV PERANCANGAN DAN PEMBUATAN RANCANG 

BANGUN SIMULATOR MANUVER BEBAN RATIO 4 

KEYPOINT BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 DENGAN 

TAMPILAN HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) PADA 

JARINGAN TEGANGAN MENENGAH 20KV 

Pada bab ini membahas mengenai proses perancangan, proses 

pembuatan, cara kerja rangkaian, serta prinsip kerja alat sebagai 

simulasi. 

  



8 
 

 
 

BAB V PENGUKURAN DAN PERCOBAAN ALAT RANCANG 

BANGUN SIMULATOR MANUVER BEBAN RATIO 4 

KEYPOINT BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 DENGAN 

TAMPILAN HUMAN MACHINE INTERFACE (HMI) PADA 

JARINGAN TEGANGAN MENENGAH 20KV 

Pada bab ini membahas mengenai pengukuran rangkaian alat 

simulasi dan percobaan alat simulasi. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari keseluruhan hasil kerja 

simulasi alat dan juga saran apa saja yang dapat membuat simulasi 

alat tersebut menjadi lebih baik serta penulisan buku laporan. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 

 

 

 


