
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Penyaluran  energi  listrik  dari  gardu  distribusi  ke  rumah  konsumen  

membutuhkan  komponen  yang  sangat  penting  yaitu  transfornator.  

Transformator  distribusi  akan bekerja   secara   optimal   apabila   beban   listrik   

yang   dipikul   pada   daerah   jaringan transformator  itu  tidak  melebihi  kapasitas  

transformator  distribusi  tersebut.  Ketika terjadi beban lebih (overload) pada suatu 

transformator mengakibatkan isolasi di dalam transformator   menjadi   panas   yang   

berlebih   disebabkan   arus   yang   dibebani   pada transformator  sangat  besar  

atau  melebihi  arus  nominal  dari  transformator.  Jika  hal  ini dibiarkan   dan   

berlangsung   lama,   transformator   menjadi   semakin panas, mengalami 

penurunan keandalan maupun rusak sehingga   tidak   dapat menyuplai   energi   

listrik   kepada   konsumen.   Ada dua jenis transformator yang digunakan 

pelanggan, yaitu transformator distribusi tiga fasa digunakan untuk pelanggan daya 

besar berkisar 3.900 VA- 630.000 VA dan transformator distribusi satu fasa yang 

digunakan untuk pelanggan daya 450 VA - 22.000 VA 

Permasalahan pada transformator distribusi satu fasa yang diakibatkan 

oleh overload, membuat perusahaan listrik negara melakukan salah satu metode 

untuk mengatasi kerugian yang ditimbulkan, yaitu metode sisip transformator. Sisip 

transformator dilakukan ketika transformator mengalami beban lebih atau turun 

tegangan. Dengan adanya metode sisip transformator ini, maka pendistribusian 



tenaga listrik akan lebih aman karena sebagian beban akan mendapatkan suplai dari 

transformator sisip. Dengan metode sisip trafo maka gangguan drop tegangan 

disebabkan terlalu panjang penghantar dapat dihindari, karena dengan metode sisip 

trafo maka jararingan penghantar semakin pendek. Alat simulasi ini nantinya dapat 

digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengetahui contoh gangguan trafo 

berupa overload dan mengetahui tentang sisip trafo.  

Permasalahan tersebut melatarbelakangi penulis untuk membuat suatu alat 

simulasi yang bertujuan untuk mengetahui, memantau, mendeteksi dan 

mengamankan apabila beban puncak pada transformator distribusi sudah lebih dari 

90% agar dapat dilakukan pemeliharaan preventif berupa sisip trafo, sehingga 

meminimalisir kerugian yang ditimbulkan. Apabila transformator terjadi overload 

maka buzzer akan berbuyi. Penulis juga membuat alat monitoring beban melalui 

smart phone, sehingga dapat memantau beban secara berkala. Apabila 

transformator distribusi satu fasa tersebut mengalami overload, maka terdapat 

notifikasi yang masuk. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis menyusun 

Tugas Akhir yang berjudul “Simulasi Monitoring Beban dan Pelaksanaan 

Sisipan pada Transformator Distribusi Satu Fasa Berbasis Arduino Mega 

2560 Menggunakan VT Scada dan Blynk”. 

Dengan berkembangnya teknologi mikrokontroler dan IoT (Internet of 

Things), sistem pemantauan pendeteksi dan pengamanan transformator distribusi 

satu fasa dapat menggunakan Arduino Mega 2560 sebagai pusat pengendali yang 

memproses input, output, komunikasi data dan menjalankan sistem secara 

keseluruhan. Arduino Mega 2560 mempunyai jumlah pin input dan output yang 



banyak dan memiliki kapasitas pengolahan sinyal yang besar. Pemantauan 

dilakukan untuk beban yang berkisar antara 0-80% untuk normal , 80-90% untuk 

hati-hati dan ≥ 90%  untuk overload dari kapasitas transformator. Sensor arus yang 

digunakan untuk mengukur beban adalah sensor arus SCT013, nantinya sensor ini 

akan mengirimkan data dan diolah arduino. Monitoring dan simulasi alat dapat 

dilakukan jarak jauh menggunakan SCADA dengan software VTScada. Monitoring 

melalui smart phone menggunakan aplikasi Blynk, dan menggunakan SIM900 

untuk mengirimkan informasi, yang mana SIM900 tersebut terhubung dengan 

Arduino Mega 2560. Sehingga dengan alat tersebut monitoring dapat dilakukan 

melalui smart phone dan VTScada, dan dapat dilakukan pengamanan preventif 

berupa sisip transformator apabila terdapat transformator yang overload. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan yang 

akan diselesaikan dalam Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagaimana cara untuk monitoring beban transformator melalui SCADA? 

2. Bagaimana cara SIM900 mengirimkan data dan mengirimkan notifikasi 

ke aplikasi Blynk ? 

3. Bagaimana cara agar lampu indikator menyala saat beban berada          0-

80%, 80-90% dan ≥ 90% dari kapasitas transformator dan buzzer 

menyala apabila kapasitas transformator lebih dari 90% ? 

4. Bagaimana cara transformator overload membagi sebagian bebannya ke 

transformator sisip ? 

 



1.3  Tujuan Tugas Akhir 

Adapun tujuan Tugas Akhir adalah sebagai berikut: 

1. Membuat simulator pelimpahan beban tranformator distribusi satu fasa 

menggunakan komponen elektronika sebagai media pembelajaran. 

2. Mengantisipasi kerusakan transformator distribusi satu fasa yang 

diakibatkan karena beban lebih atau overload. 

3. Memonitor beban dari jarak jauh dengan menggunakan aplikasi VT 

Scada dan Blynk. 

 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

Manfaat yang dapat diambil dalam pembuatan alat Tugas Akhir ini adalah: 

1. Bagi PT PLN (Persero), dapat terus memonitor beban yang terpasang 

pada transformator distribusi satu fasa dan mendapat peringatan apabila 

beban yang terpasang sudah mendekati atau melebihi kapasitas trafo. 

2. Untuk Universitas Diponegoro, khususnya jurusan PSD III Teknik 

Elektro dapat menjadi sumber referensi dan tambahan ilmu bagi 

mahasiswa khususnya tentang monitoring beban transformator 

distribusi satu fasa. 

3. Untuk penulis, sebagai bentuk pengaplikasian dan penerapan ilmu-ilmu 

yang telah didapat selama masa kuliah yang dituangkan dalam bentuk 

sebuah seperangkat program Tugas Akhir. 

1.5 Pembatasan Masalah 



Penulisan Tugas Akhir ini akan dibatasi pada masalah-masalah sebagai 

berikut : 

1. Simulasi pembebanan dilakukan dengan cara local maupun remote  . 

2. Beban yang dipakai adalah R, L, dan C yang dapat dikendalikan dengan 

relay.  

3. Untuk mengetahui jumlah daya pada beban, digunakan sensor arus SCT 

013 (30A), dan sensor tegangan ( pembagi tegangan ).  

4. Microcontroller yang digunakan adalah modul Arduino Mega 2560 

sebagai pengolah data dan perintah. 

5. Catu daya yang digunakan untuk modul SIM 900 menggunakan media 

adaptor 5V/2A.  

 

1.6 Sistematika Tugas Akhir 

Sistematika penulisan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

  BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam bab ini akan dibahas tentang hal-hal yang melatar 

belakangi pembuatan Tugas Akhir, Perumusan  Masalah, 

Batasan Masalah, Manfaat Tugas Akhir, Tujuan tugas Akhir, 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan dibahas mengenai dasar teori dari masing-

masing bagian yang menjadi panduan atau dasar dari 

pembuatan Tugas Akhir. 



BAB III CARA KERJA SIMULATOR MONITORING BEBAN  

PADA TRANSFORMATOR DAN SISIP TRAFO 

Berisi diagram block simulasi dan diagram alir (flowchart) 

kerja simulasi. 

BAB IV PERANCANGAN DAN PEMBUATAN ALAT 

Pada bab ini membahas mengenai proses perancangan, cara 

kerja rangkaian, serta prinsip kerja alat sebagai simulasi. 

BAB V PENGUKURAN DAN PERCOBAAN 

Pada bab ini membahas mengenai pengukuran rangkaian alat 

simulasi dan percobaan alat simulasi. 

BAB VI PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran dari keseluruhan 

hasil kerja serta  buku laporan. 

 


