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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

 Hakiki, I. (2011) dalam penelitiannya yang berjudul analisa drop tegangan pada 

feeder Setapuk tegangan menengah 20 kV di gardu induk sei-wie PT.PLN (Persero), 

mengatakan bahwa penyebab utama terjadinya drop tegangan pada jaringan atau saluran 

distribusi antara lain karena adanya pengaruh besar arus yang mengalir pada saluran, dan 

impedansi. Terjadinya drop tegangan itu sangat dipengaruhi oleh tahanan dan panjang saluran 

serta besar arus yang terlalu berlebihan akan mempengaruhi besar drop tegangan. 

 Dari hasil perhitungan drop tegangan pada feeder Setapuk drop tegangan yang terjadi 

adalah sebesar 18,539 kV dan besar persentase drop teagangnnya adalah 7,88 %. Besar drop 

tegangan yang terjadi pada feeder setapuk masih dalam toleransi yang di berikan PLN yaitu -

10% dari tegangan nominalnya. Besar drop tegangan yang terjadi di feeder setapuk sangat 

dipengaruhi oleh besar arus dibandingkan nilai impedansi saluran. 

 Riski, A. (2013) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh penambahan jaringan 

terhadap drop tegangan pada SUTM 20 kV feeder Kersik Tuo Rayon Kersik Tuo, mengatakan 

bahwa sebelum penambahan jaringan didapat drop tegangan adalah 14,483 % atau sebesar 

2,8966 kV. Dan tegangan ujung terima adalah 17,1034 kV. Setelah penambahan jaringan 

sepanjang 10,2 km didapat drop tegangan sebesar 16,4904 % atau sebesar 3,29808 kV. Dan 

tegangan ujung terima adalah 16,70192 kV. Sebelum penambahan jaringan, tegangan 

diujung terima 17,1034 kV hal ini masih dalam angka TMP yang ditetap oleh PT.PLN 

(Persero) Rayon Kersik Tuo yakni tegangan minimum adalah 17 kV. Setelah penambahan 

jaringan, tegangan ujung terima 16,70192 kV. Hal ini tidak lagi sesuai lagi dengan TMP 

(Tingkat Mutu Pelayanan) PLN Kersik Tuo. 

Fadli (2009) dalam penelitiannya yang berjudul analisa perbandingan efisiensi 

transformator 3 fasa dipandang dari daya dan usia transformator di PT.PLN (Persero) 

Cabang Mataram, mengatakan bahwa untuk hasil pengujian transformator usia berbeda, 

merk berbeda dengan daya yang sama, tingkat efisiensi dari transformator dengan tahun 

pembuatan 1994 lebih tinggi yaitu 98,46 %, di bandingkan dengan tingkat efisiensi 

transformator dengan tahun pembuatan 1993 dan 1988. Dengan tingkat efisiensi masing-



5 
 

masing sebesar 98,42 % dan 98,41 %. Dimana selisih perbandingan efisiensinya yang 

sangat kecil yaitu sebesar 0,04 % dan 0,05 %. 

 Setelah melakukan analisis dari semua hasil pengujian transformator yang ada di 

PT.PLN (Persero) Cabang Mataram dapat disimpulkan transformator tersebut memiliki 

tingkat efisiensi yang sesuai dengan standar efisiensi suatu transformator yang ditentukan 

yaitu lebih dari 85 %, sehingga transformator tersebut dapat dikatakan dalam kondisi baik 

dan layak untuk digunakan. 

 Julius Sentosa Setiadji (2006) dalam penelitiannya yang berjudul pengaruh 

ketidakseimbangan beban terhadap arus netral dan losses pada trafo distribusi, mengatakan 

bahwa pada siang hari ketidakseimbangan beban pada trafo tiang semakin besar karena 

penggunaan beban listrik tidak merata. Semakin besar ketidakseimbangan beban pada trafo 

tiang maka arus netral yang mengalir ke tanah (IG) dan losses trafo tiang semakin besar. 

Salah satu cara mengatasi losses arus netral adalah dengan membuat sama ukuran kawat 

netral dan fasa. 

 Dalam penelitian ini merubah posisi atau jarak transformator distribusi yang 

mengalami jatuh tegangan. Dengan diperbaikinya jatuh tegangan pada transformator, 

diperbaikinya daya input transformator, diperbaikinya daya output transformator, dan 

diperbaikinya efisiensi transformator. Maka akan lebih mengoptimalkan transformator 

bekerja. 

 

2.2 Distribusi Primer 

Distribusi primer adalah sistem distribusi yang mempergunakan tegangan 

menengah. Pada distribusi primer terdapat tiga jenis dasar, yaitu : 

1. Sistem Radial 

2. Sistem Lup 

3. Sistem Jaringan Primer 

4. Sistem Spindel 

Jaringan tegangan menengah adalah jaringan tenaga listrik yang berfungsi untuk 

menghubungkan gardu induk sebagai suplai tenaga listrik dengan gardu-gardu distribusi 

maupun ke pelanggan yang memakai tegangan menengah seperti industri. 
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2.2.1 Sistem Radial 

Sistem Radial merupakan sistem yang paling sederhana dan paling banyak dipakai, 

terdiri atas fider (feeders) atau rangkaian tersendiri, yang seolah-olah keluar dari suatu 

sumber atau wilayah tertentu secara radial. Fider itu dapat juga dianggap sebagai terdiri atas 

suatu bagian utama dari mana saluran samping atau lateral lain bersumber dan dihubungkan 

dengan transformator distribusi sebagaimana terlihat pada Gambar 2.1. Saluran samping 

sering disambung pada fider dengan sekring (fuse). Dengan demikian maka gangguan pada 

saluran samping tidak akan mengganggu seluruh fider. Bilamana sekring itu tidak bekerja 

atau terdapat gangguan pada fider, proteksi pada saklar daya di gardu induk akan bekerja, 

dan seluruh fider akan kehilangan energi. Pemasokan pada rumah sakit atau pemakai vital 

lain tidak boleh mengalami gangguan yang berlangsung lama. Dalam hal demikian, satu 

fider tambahan disediakan, yang menyediakan suatu sumber penyedia energi alternatif. Hal 

ini dilakukan dengan suatu saklar pindah, sebagaimana terlihat pada Gambar 2.2. Saklar 

pindah itu dapat juga bekerja secara otomatis. Bila tegangan pada saluran operasional 

hilang, saklar dengan sendirinya akan memindahkan sambungan pada saluran alternatif. 

 

         

                             

 

  

                                                                                             

 

 

 

Gambar 2.1. Skema Saluran Radial 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 

  

Keterangan: 

GI : Gardu Induk 

GD : Gardu Distribusi 
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 Saluran Oprasional 

 

 Saluran Alternatif 

  

     Gardu Distribusi 

  

                                                                                  Saklar Pindah  

Gambar 2.2. Penggunaan Saluran Alternatif Dengan Saklar Pindah 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 

 

2.2.2 Sistem Lup 

Suatu cara lain guna mengurangi lama interupsi daya yang disebabkan gangguan 

adalah dengan mendesain fider sebagai lup (loop) dengan menyambung kedua ujung 

saluran. Hal ini mengakibatkan bahwa suatu pemakai dapat memperoleh pasokan energi 

dari dua arah. Bilamana pasokan dari salah satu arah terganggu, pemakai itu akan 

disambung pada pasokan arah lainnya. Kapasitas cadangan yang cukup besar harus tersedia 

pada tiap fider. Sistem lup dapat dioperasikan secara terbuka, ataupun secara tertutup. 

 

2.2.2.1 Sistem Lup Terbuka (Open Loop) 

Pada sistem lup terbuka, bagian-bagian fider tersambung melalui alat pemisah 

(disconnectors), dan kedua ujung fider tersambung pada sumber energi. Pada suatu tempat 

tertentu pada fider, alat pemisah sengaja dibiarkan dalam keadaan terbuka. Pada asasnya, 

sistem ini terdiri atas dua fider yang dipisahkan oleh suatu pemisah, yang dapat berupa 

sekring, alat pemisah, saklar daya. Terlihat pada Gambar 2.3. bila terjadi gangguan, bagian 

saluran dari fider yang terganggu dapat dilepas dan menyambungnya pada fider yang tidak 

terganggu. Sistem demikian biasanya dioperasikan secara manual dan dipakai pada jaringan 

yang relatif kecil. 

Merupakan pengembangan dari sistem radial, sebagai dari diperlukannya 

kehandalan yang lebih tinggi dan umumnya sistem ini dapat dipasok dalam satu gardu 

induk. Dimungkinkan juga dari gardu induk lain tetapi harus dalam satu sistem di sisi 

tegangan tinggi, karena hal ini diperlukan untuk manuver beban pada saat terjadi gangguan. 
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Gambar 2.3. Skema Rangkaian Lup Terbuka 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 

 

Keterangan: 

SD 1 : Saklar Daya, Posisi Tertutup 

SD 2 : Saklar Daya, Posisi Terbuka 

GD  :  Gardu Distribusi 

GI :  Gardu Induk 

 

2.2.2.2 Sistem Lup Tertutup (Closed Loop) 

Pada sistem lup tertutup pada Gambar 2.4 diperoleh suatu tingkat keandalan yang 

lebih tinggi. Pada sistem ini alat-alat pemisah biasanya berupa saklar daya yang lebih 

mahal. Saklar-saklar daya itu digerakkan oleh relai yang membuka saklar daya pada tiap 

ujung dari bagian saluran yang terganggu, sehingga bagian fider yang tersisa tetap berada 

dalam keadaan berenergi. Pengoperasian relai yang baik diperoleh dengan mempergunakan 

kawat pilot yang menguhubungkan semua saklar daya. Kawat pilot ini cukup mahal untuk 

dipasang dan dioperasikan. Kadang-kadang rangkaian telepon yang disewa dapat dipakai 

sebagai pengganti kawat pilot. 

Sistem lup tertutup ini layak digunakan untuk jaringan yang dipasok dari satu gardu 

induk, memerlukan sistem proteksi yang lebih rumit biasanya menggunakan relai arah 

(bidirectional). Sistem ini mempunyai kehandalan yang lebih tinggi dibanding sistem yang 

lain. 

 

 
Kawat Pilot Untuk Keperluan Relai 

 

 

Gambar 2.4. Skema Rangkaian Lup Tertutup 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 
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Keterangan: 

SD  :  Saklar Daya 

GD  :  Gardu Distribusi 

GI :  Gardu Induk 

 

2.2.3 Sistem Jaringan Primer 

Walaupun beberapa studi memberi indikasi bahwa pada kondisi-kondisi tertentu 

sistem jaringan primer lebih murah dan lebih handal daripada sistem radial, secara relatif 

tidak banyak sistem jaringan primer yang kini dioperasikan. Sistem ini terbentuk dengan 

menyambung saluran-saluran utama atau fider yang terdapat pada sistem radial sehingga 

merupakan suatu kisi-kisi atau jaringan terlihat pada Gambar 2.5. Kisi-kisi ini diisi dari 

beberapa sumber atau gardu induk. Sebuah saklar daya antara transformator dan jaringan 

yang dikendalikan oleh relai-relai arus balik (reverse currents) dan relai-relai penutupan 

kembali otomatis (automatic reclosing relays), melindungi jaringan terhadap terjadinya 

arus-arus gangguan bila hal ini terjadi pada sisi pengisian dari gardu induk. Bagian-bagian 

jaringan yang terganggu akan dipisahkan oleh saklar daya dan sekring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5. Skema Sistem Jaringan Primer 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 
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Keterangan: 

SD  :  Saklar Daya 

GD  :  Gardu Distribusi 

GI :  Gardu Induk 

 

2.2.4 Sistem Spindel 

Terutama di kota yang besar, terdapat suatu jenis gardu tertentu, yang tidak terdapat 

transformator daya. Gardu demikian dinamakan Gardu Hubung (GH). GH pada umumnya 

menghubungkan dua atau lebih bagian jaringan primer kota itu. Dapat pula terjadi bahwa 

pada suatu GH terdapat sebuah transformator pengatur tegangan. Karena besar kota itu, 

kabel-kabel tegangan menengah (TM) mengalami terlampau banyak turun tegangan. 

Tegangan yang agak rendah ini dinaikkan kembali dengan bantuan transformator pengatur 

tegangan. Dapat juga terjadi bahwa pada GH, ditumpangi atau “dititipi” sebuah Gardu 

Distribusi (GD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6. Skema Prinsip Sistem Spindel 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 

 

Keterangan: 

S  :  Saklar  

GD  :  Gardu Distribusi 

GI :  Gardu Induk 

GH  :  Gardu Hubung 

A  :  Pengisi Khusus Tanpa Beban GD 

B :  Pengisi Biasa Dengan Beban GD 

GI GI
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Gambar 2.6 merupakan skema prinsip dari sistem spindel. Spindel ini 

menghubungi rel dari satu Gardu Induk (GI) atau Gardu Hubung (GH) dengan rel dari 

Gardu Induk (GI) atau Gardu Hubung (GH) lain. Keistimewaannya adalah bahwa selain 

kabel-kabel, atau fider, yang mengisi beberapa buah GD, terdapat satu kabel (kabel A pada 

Gambar 2.6), yang tidak mendapat beban GD. Kabel A ini selalu menghubungi rel kedua 

GI (atau GH) itu. Sedangkan kabel-kabel B memperoleh pengisian hanya dari salah satu GI 

(atau GH). Bilamana salah satu kabel B atau salah satu GD terganggu, maka pengisian 

dapat dihindari terjadinya suatu pemadaman, ataupun pemadaman terjadi secara minimal. 

Sistem ini banyak dipakai di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. 

Sistem ini memberi keandalan operasi yang cukup tinggi dengan investasi tambahan berupa 

kabel A yang relatif rendah. Bilamana kabel A terganggu maka saklar S akan bekerja, dan 

sistem spindel ini sementara akan bekerja sebagai suatu sistem “biasa”. 

 

2.3 Distribusi Sekunder 

Distribusi sekunder mempergunakan tegangan rendah. Sebagaimana halnya dengan 

distribusi primer, terdapat pula pertimbangan-pertimbangan perihal kehandalan pelayanan 

dan regulasi tegangan. Sistem sekunder dapat terdiri atas empat jenis umum : 

1. Pelayanan Dengan Transformator Tersendiri 

2. Penggunaan Satu Transformator Untuk Sejumlah Pemakai 

3. Bangking Sekunder 

4. Jaringan Sekunder 

 

2.3.1 Pelayanan Dengan Transformator Tersendiri 

Pelayanan dengan transformator tersendiri dilakukan untuk pemakai yang agak 

besar atau bila para pemakai terletak agak berjauhan terutama di daerah luar kota, sehingga 

saluran tegangan rendahnya akan menjadi terlampau panjang. Skema ini terlihat pada 

Gambar 2.7. 
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Gambar 2.7. Sambungan Pemakai Besar Dengan Gardu Distribusi Tersendiri 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 

 

Keterangan: 

TM :  Tegangan Menengah 

TR :  Tegangan Rendah 

GD :  Gardu Distribusi 

 

2.3.2 Penggunaan Satu Transformator Untuk Sejumlah Pemakai 

Yang mungkin terbanyak dipakai adalah sistem yang mempergunakan satu 

transformator dengan saluran tegangan rendah yang melayani sejumlah pemakai. Sistem ini 

memperhatikan beban dan keperluan pemakai yang berbeda-beda sifatnya. Gambar 2.8 

memperlihatkan situasi ini. Di Indonesia sistem ini banyak dipakai. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.8. Penggunaan Satu Gardu Distribusi Untuk Sejumlah Pemakai 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 

 

Keterangan: 

TM :  Tegangan Menengah 

TR :  Tegangan Rendah 

GD :  Gardu Distribusi 

 

2.3.3 Bangking Sekunder 

Penggunaan satu saluran tegangan rendah yang tersambung pada beberapa 

transformator secara paralel. Sejumlah pemakai dilayani dari saluran tegangan rendah ini. 
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Transformator-transformator diisi dari satu sumber energi. Hal ini disebut bangking 

sekunder transformator. 

Sistem yang mempergunakan banking sekunder tidak begitu banyak dipakai. Antara 

transformator dan saluran sekunder biasanya terdapat sekring atau saklar daya otomatik 

guna melepaskan transformator dari saluran tegangan rendah bila terdapat gangguan pada 

transformator. Dapat juga dipasang sekring antara seksi-seksi pada saluran tegangan 

rendah. Lihat pada Gambar 2.9. Kelebihan sistem ini dianggap dapat memberikan 

pelayanan yang tidak terganggu dalam waktu begitu lama. Di lain pihak bilamana salah 

satu transformator terganggu, beban tambahan yang harus dipikul transformator-

transformator lain dapat mengakibatkan banyak transformator turut terganggu. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9. Bangking Sekunder, Dengan Dua Gardu Distribusi 

Dihubungkan Juga Pada Sisi Tegangan Rendah 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 

 

Keterangan: 

TM :  Tegangan Menengah 

TR :  Tegangan Rendah 

GD :  Gardu Distribusi 

 

2.3.4 Jaringan Sekunder 

Suatu jaringan tegangan rendah yang agak besar diisi oleh beberapa 

transformator, yang pada gilirannya diisi oleh dua sumber energi atau lebih. Jaringan 

tegangan rendah ini melayani suatu jumlah pemakai yang cukup besar. Hal ini 

dikenal sebagai jaringan sekunder atau jaringan tegangan rendah. 

Sistem jaringan sekunder yang baik pada saat ini memberikan taraf keandalan pada 

jaringan tegangan rendah di daerah dengan kepadatan beban yang tinggi, sehingga biayanya 

yang tinggi dapat dipertanggungjawabkan dan tingkat keandalan ini dipandang diperlukan. 
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Pada keadaan tertentu dapat terjadi bahwa satu pelanggan tunggal mendapat penyediaan 

tenaga listrik dengan jenis sistem ini yang dikenal dengan nama jaringan spot (spot 

networks). 

Pada umumnya, jaringan sekunder terjadi dengan menghubungkan semua sisi 

tegangan rendah dari gardu-gardu transformator yang diisi oleh dua atau lebih fider 

tegangan menengah. Pada sisi tegangan rendah gardu distribusi terdapat saklar daya yang 

dioperasikan secara otomatik dan dikenal dengan nama proteksi otomatik. Lihat Gambar 

2.10. Proteksi ini akan melepaskan transformator dari jaringan sekunder bilamana 

pengisian primer hilang tegangan. Hal ini akan menghindari suatu arus balik dari sisi 

tegangan rendah ke sisi tegangan menengah. Saklar daya didukung oleh sebuah sekring 

sehingga, bilamana proteksi otomatik gagal, sekring akan bekerja dan melepaskan 

transformator dari jaringan sekunder. 

Jumlah pengisi primer pada sisi tegangan menengah adalah penting. Bila misalnya 

ada hanya dua fider, dapat terjadi bahwa satu fider terganggu, maka akan perlu adanya 

kapasitas cadangan transformator yang cukup agar sistem yang masih bekerja tidak 

mengalami kelebihan beban. Jenis jaringan ini sering dinamakan jaringan kesiapan pertama 

(single-contingency network). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.10. Jaringan Sekunder Tegangan Rendah 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 
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Keterangan: 

TM :  Tegangan Menengah 

TR :  Jaringan Sekunder Tegangan Rendah 

GD :  Gardu Distribusi 

PO :  Proteksi Otomatis 

 

Jaringan sekunder tegangan rendah mendapat pengisian terbanyak dari tiga atau 

lebih fider, sehingga bilamana salah satu fider primer terganggu, sisa jaringan sekunder 

akan dapat dengan mudah menampung beban dari fider yang terganggu itu. Sistem 

demikian dinamakan jaringan kedua (second-contingency network). Jaringan sekunder 

tegangan rendah harus didesain sedemikian rupa hingga terdapat pembagian beban dan 

pengaturan tegangan (voltage regulation) yang baik pada semua transformator, juga dalam 

keadaan salah satu pengisi tegangan menengah terganggu. 

 

2.4 Gardu Distribusi 

Sebuah gardu distribusi pada asasnya merupakan tempat memasang transformator 

distribusi beserta perlengkapan. Sebagaimana diketahui, transformator berfungsi untuk 

menurunkan tegangan menengah (di Indonesia 20 kV) menjadi tegangan rendah (di 

Indonesia 380/220 V). Dengan demikian transformator distribusi merupakan suatu 

penghubung antara jaringan tegangan menengah dan jaringan rendah. Dengan demikian 

dapat disimpulkan bahwa di dalam sebuah gardu distribusi akan “masuk” saluran tegangan 

menengah, dan “keluar” saluran tegangan rendah. 

 

 

 

Gambar 2.11 (a). Skema Gardu Distribusi Dengan Satu Transformator 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 

 

 

 

 

 

Gambar 2.11 (b). Skema Gardu Distribusi Dengan Dua Transformator 
(Sumber : Abdul Kadir, 2000) 
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Keterangan: 

TM :  Tegangan Menengah 

TR :  Jaringan Sekunder Tegangan Rendah 

TD :  Transformator Distribusi 

P :  Proteksi, sering berupa sekring 

S :  Saklar 

Terbanyak gardu distribusi hanya berisi 1 transformator sebagaimana terlihat pada 

Gambar 2.11 (a). Kabel tegangan menengah memasuki gardu dan melalui sebuah saklar 

atau pemisah dihubungkan pada transformator. Saklar atau pemisah pada sisi tegangan 

rendah sering tidak terpasang, dan langsung disambungkan pada proteksi yang berupa 

sekring. 

Gardu distribusi yang lebih besar dapat berisi dua transformator sebagaimana 

terlihat pada Gambar 2.11 (b). Pada sisi tegangan menengah terdapat kabel “masuk” dan 

kabel “keluar”. Hal demikian diperlukan bila gardu tidak berada di ujung kabel, dan itu 

terjadi pada Gambar 2.11 (a). Pemilihan lokasi gardu distribusi harus sedemikian hingga 

memiliki jarak jangkauan yang optimal. 

 

2.5 Sistem Tiga Phasa 

Kebanyakan sistem listrik dibangun dengan sistem tiga phasa. Hal tersebut 

didasarkan pada alasan-alasan ekonomi dan kestabilan aliran daya pada beban. Alasan 

ekonomi dikarenakan dengan sistem tiga phasa, penggunaan penghantar untuk transmisi 

menjadi lebih sedikit. Sedangkan alasan kestabilan dikarenakan pada sistem tiga fase daya 

mengalir sebagai layaknya tiga buah sistem phasa tunggal, sehingga untuk peralatan 

dengan catu tiga phasa, daya sistem akan lebih stabil bila dibandingkan dengan peralatan 

dengan sistem satu phasa. Sistem tiga phasa atau sistem phasa banyak lainnya, secara 

umum akan memunculkan sistem yang lebih kompleks, akan tetapi secara prinsip untuk 

analisa, sistem tetap mudah dilaksanakan. 

Sedangkan bentuk gelombang dari sistem tiga phasa yang merupakan fungsi waktu 

ditunjukkan pada Gambar 2.12 dibawah ini : 
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Gambar 2.12. Bentuk Gelombang Pada Sistem Tiga Phasa 

Va = V cos ωt (Volt) ................................................................ (2-1) 

Vb = V cos (ωt – 
2𝜋

3
) (Volt) ........................................................ (2-2) 

Vc = V cos (ωt + 
2𝜋

3
) (Volt) ....................................................... (2-3) 

Pada Gambar 2.12 nampak bahwa antara tegangan phasa satu dengan yang lainnya 

mempunyai perbedaan phasa sebesar 1200 atau 2/3. Pada umumnya phasa dengan sudut 

phasa 00 disebut dengan phasa R, phasa dengan sudut phasa 1200 disebut phasa S dan phasa 

dengan sudut phasa 2400 disebut dengan phasa T. Perbedaaan sudut phasa tersebut pada 

pembangkit dimulai dari adanya kumparan yang masing-masing tersebar secara terpisah 

dengan jarak 1200. 

 

2.6 Transformator 

Transformator adalah suatu alat listrik (mesin listrik) yang dapat memindahkan dan 

mengubah energi listrik dari satu atau lebih rangkaian listrik ke rangkaian listrik yang lain, 

melalui gandengan magnet dan berdasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik. (Yon 

Rijono, 1997). 

 

2.6.1 Efisiensi Transformator 

Efisiensi adalah perbandingan daya keluaran ( Pout) dengan daya masukan (Pin). 

Dimana daya masukan adalah daya keluaran ditambah rugi-rugi, sehingga efisiensi dapat 

ditulis: (Yon Rijono, 1997). 

 = 
in

out

P

P
x 100% 

   =
rugirugiP

P

out

out


x 100% ............................................................................ (2-4) 

Vp

Vp

5,0

5,0

RV

SV

TV
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 P = S cos φ (Watt)................................................................................................ (2-5) 

Q = S sin φ (VAR) .............................................................................................. (2-6) 

Pin = Pout + rugi-rugi       Pout  = Pin - rugi-rugi 

Persamaan (2-7) dapat ditulis : 

 = 
in

rugiRugiin

P

P 
x 100%  

 = 








 




in

rugirugi

P
1 x 100% ................................................................................... (2-7) 

 

2.6.2 Perhitungan Efisiensi Transformator Tiga Phasa 

   = 
in

out

P

P
x 100% .................................................................................................. (2-8) 

Dimana: 

P(in)3Φ = 3 . V1 . IN . cos φ ................................................................................ (2-9) 

  P(out)3Φ = P(in)3Φ – Prugi-rugi .................................................................................. (2-10) 

Keterangan:  

          = efisiensi trafo tiga phasa (%) 

P(in)3Φ   = daya masukan trafo tiga phasa (W) 

Pout3Φ   = daya keluaran trafo tiga phasa (W) 

V1        = tegangan primer trafo tiga phasa 20 kV 

IN            = arus nominal trafo tiga phasa (A) 

cos φ    = faktor daya trafo (0,9) 

(Yon Rijono, 1997). 

 

2.7 Jatuh Tegangan (Drop Tegangan)  

Jatuh tegangan (drop voltage) adalah perbedaan tegangan kirim dan tegangan terima 

karena adanya impedansi pada penghantar.  

Adapun penyebab jatuh tegangan (drop tegangan) adalah :  

1. Panjang jaringan, jauhnya jaringan dari trafo  

2. Rendahnya tegangan yang diberikan dari trafo distribusi  
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3. Jenis penghantar yang digunakan  

4. Sambungan penghantar atau konektor yang tidak baik  

5. Arus yang dihasilkan terlalu besar  

 

              VS 

                                    IZ 

                JIX 

   δ VR 

  ϴ           IR 

                I 

            VS - VR 

 

Gambar 2.13. Diagram Fasor Saluran Distribusi 
(Sumber : Turan Gonen, 2000) 

 

Besarnya drop tegangan yang terjadi pada saluran tersebut dapat dirumuskan :  

ΔV = | Vs | - | Vr |............................................................................................... (2-11)  

Untuk mendapatkan susut tegangan seperti diagram fasor diatas dengan 

mengasumsikan bahwa Vs dan Vr berhimpitan. Dapat diperhatikan bahwa persamaan 

tegangan yang mendasari diagram fasor tersebut adalah :  

Vs = VR + I (R+jX) …………………..…………………………..…………... (2-12)   

Sehingga : 

ΔV = Re (I.Z) ………….…………………………………………….……..… (2-13)   

Dimana :  

Cos θ = 0,90  

Sin θ = Arc cos θ = 0,53  

Tegangan pada sisi penerima VR = Vs – ΔV …………………..…………….. (2-14) 

Arus pada transformator distribusi: 

I = 
S

√3.VLL
 ………….……………………………………………………...…. (2-15) 

Drop tegangan dalam persentase :  

% ΔV = 
𝛥𝑉

𝑉𝑆
 × 100 % ……………………………………………………….… (2-16) 
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Keterangan :  

ΔV = drop tegangan (V) 

I = Arus saluran (A)  

Vs = Tegangan awal (V) 

IR = Komponen arus aktif  

Vr = Tegangan akhir (V) 

IX = Komponen arus reaktif  

R = Resistansi saluran (Ω)  

Pf = power factor  

X = Reaktansi saluran (Ω)  

 

2.8 Losses Pada Jaringan Distribusi 

Yang dimaksud losses adalah perbedaan antara energi listrik yang disalurkan (PS) 

dengan energi listrik yang diterima (PP). (Zuhal, 1991). 

Losses = 
𝑃𝑆− 𝑃𝑃

𝑃𝑃
 × 100%.................................................................................. (2-17) 

 

2.9 Losses Pada Penghantar Phasa 

Jika suatu arus mengalir pada suatu penghantar, maka pada penghantar tersebut 

akan terjadi rugi-rugi energi menjadi energi panas karena pada penghantar tersebut terdapat 

resistansi. Rugi-rugi dengan beban terpusat di ujung dirumuskan: (Zuhal, 1991). 

ΔV = I (R cos φ + X sin φ) L ………….…………………………………...… (2-18) 

ΔP = 3.I2.R.L …………………………………………………………….…… (2-19) 

Sedangkan jika beban terdistribusi merata di sepanjang saluran, maka rugi-rugi 

energi yang timbul adalah: 

ΔV = (
1

2
)

2
(R cos φ + X sin φ) L ………………………………………….......(2-20) 

ΔP = 3 (
1

2
)

2
.R L ……………………………………………………….……...(2-21) 
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Keterangan : 

I : Arus yang mengalir pada penghantar (Ampere) 

R : Tahanan pada penghantar (Ohm / km) 

X : Reaktansi pada penghantar (Ohm / km) 

Cos φ : Faktor daya beban 

L : Panjang penghantar (km) 


