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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Dengan nikmat, rahmat dan karunia Allah Subhanahu Wata’ala, penulis 

telah menyelesaikan laporan Tugas Akhir yang berjudul “Simulasi Pelimpahan 

Beban PMT Outgoing PWI 06 Saat Terjadi Overload Shedding Pada Trafo 

Incoming 03 Gardu Induk Purwodadi Dengan Monitoring VT Scada Berbasis 

Arduino Mega 2560”. Kesimpulan yang didapatkan dalam peyusunan Tugas Akhir 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Overload Shedding pada trafo incoming dapat terjadi karena trafo incoming 

menyupply beban yang melebihi kapasitasnya. Saat Overload Shedding 

terjadi, Relay Overload Shedding akan bekerja dan memerintahkan salah 

satu penyulang outgoing trip untuk mengurangi beban pada trafo incoming. 

Dalam alat simulasi yang dirancang untuk Tugas Akhir ini  Overload 

Shedding terjadi pada incoming 3 karena kesalahan manuver beban PMT D 

ke PMT A yang mengakibatkan relay PMT C trip. Arduino berperan 

sebagai pusat control pengolahan data dan pengendali sistem mendapatkan 

data input dari sensor arus ZMCT 103C yang terpasang pada setiap relay 

PMT. Arduino mampu mengendalikan relay sehingga sistem simulasi pada 

alat ini bisa berjalan. 

2. Manuver beban PMT Outgoing yang trip saat terjadi Overload Shedding 

hanya dapat dilakukan ke penyulang lain yang berbeda trafo incomingnya 

karena trafo incoming yang mengalami Overload Shedding sudah tidak 
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mampu lagi menyupply beban. Manuver beban dilaksanakan demi menjaga 

kontinuitas penyaluran tenaga listrik. Dalam alat simulasi ini, manuver 

beban PMT C yang trip akibat overload shedding pada incoming 3 

dilakukan ke PMT E yang di supply incoming 2 atau PMT F yang di supply 

incoming 1. 

3. Sensor arus ZMCT 103C menggunakan trafo arus untuk membaca arus dari 

beban. Trafo arus pada ZMCT terhubung dengan rangkaian pengondisi 

sinyal. Rangkaian Pengondisi sinyal berperan sebagai penguat sinyal untuk 

kemudian mampu memberikan data ADC pada Arduino sesuai dengan arus 

yang di monitoring. Jika arus yang di monitoring berubah ADC yang 

dikirimkan sensor ke Arduino juga berubah. Arduino akan menerima data 

ADC dari sensor melalui pin Analognya, kemudian mengolahnya menjadi 

besaran ampere. Sebagai contoh, beban pada relay PMT C sebesar 0,92 A. 

Sensor arus ZMCT pada relay PMT C akan mengirimkan ADC sebesar 237 

ke Arduino. Arduino mengubah besaran ADC tersebut ke dalam besaran 

voltage yaitu sebesar 1,16 V. Setelah menjadi besaran voltage, arduino akan 

mengalikan dengan konstanta tertentu sebagai kalibrasi, konstanta kalibrasi 

pada sensor arus relay PMT C sebesar 0,791. Setelah hasil voltage di kalikan 

dengan konstanta  maka menghasilkan besaran ampere yang dimonitoring 

sensor yaitu sebesar 0,92 A.  

4. Sensor tegangan berupa rangkaian penyearah dan rangkaian pembagi 

tegangan. Sensor tegangan mendapat input dari beban AC, disearahkan 

kemudian dibagi tegangannya untuk dibaca arduino. Arduino akan 
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mengolah data masukan sensor tersebut menjadi besaran volt yang 

sebenarnya. Sebagai contoh tegangan kerja beban sebesar 12 VAC,  setelah 

disearahkan dengan diode tegangan menjadi 16 VDC kemudian pembagi 

tegangan dengan R sebesar 1k dan 3,3k akan membagi tegangan tersebut 

menjadi 3,72 VDC. Tegangan tersebut akan dibaca Arduino dan dikali 

dengan konstanta tertentu sebagai kalibrasi. Setelah itu akan menghasilkan 

besaran voltage kerja yang dimonitoring oleh sensor. 

5. Sensor arus ZMCT 103C mendeteksi arus pada beban, sensor tegangan 

mendeteksi tegangan pada beban. Kedua sensor tersebut menjadi input 

Arduino Mega 2560.Arduino terhubung dengan Ethernet Shield yang 

terhubung ke router. Arduino akan mengolah inputan sensor tersebut, 

mengirimkannya ke HMI melalui jaringan LAN.  Besaran arus dan tegangan 

akan ditampilkan melalui VT SCADA. VT SCADA juga bisa mengontrol 

Arduino  dengan memanfaatkan Mudbus. Saat dikontrol menggunakan 

Mudbus Arduino dapat mengontrol peralatan switching yang terhubung 

dengan beban.  

6. Dalam alat simulasi ini, pada kondisi normal incoming 3 menyupply beban 

dengan arus 2,2 A. Setelah disimulasikan kesalahan maneuver beban, 

incoming 3 mendapat beban berlebih yang dikategorikan dalam keadaaan 

overload shedding yaitu sebesar 2,6 A. Relay PMT C trip karena overload 

shedding.  Setelah PMT C trip beban incoming 3 berkurang menjadi 1,68 

A. Beban pada relay PMT C yang padam, dimanuver ke penyulang lain 

yang berbeda incomingnya.  
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6.2 Saran 

Saran yang perlu disampaikan pada alat simulasi Tugas Akhir ini dalam 

melakukan pembebanan masih belum dilakukan penyesuaian scaling besar arus 

dari kasus yang terjadi di lapangan, alangkah lebih baiknya jika dalam penyusunan 

alat simulator Overload Shedding diterapkan scaling besaran arus pada kondisi 

sebenarnya di lapangan.  

Demikian Tugas Akhir ini dibuat. Penulis berharap semoga Laporan Tugas 

Akhir yang disusun penulis dapat bermanfaat bagi masyarakat terlebih khusus pada 

pihak Universitas Diponegoro dan PT PLN (Persero). Alat simulasi yang dibuat 

semoga dapat menjadi fasilitas pembelajaran tentang ketenagalistrikan dan 

memberikan manfaat terhadap perkembangan ilmu tentang sistem jaringan 

distribusi tenaga listrik di Indonesia. Kritik dan saran yang bersifat membangun 

dari semua pihak sangat diharapkan oleh penulis karena penulis menyadari dalam 

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

laporan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


