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BAB III

TINJAUAN PUSTAKA

3.1. Sistem Tenaga Listrik

Energi listrik adalah energi utama yang dibutuhkan bagi peralatan

listrik/energi yang tersimpan dalam arus listrik dengan satuan amper (A) dan

tegangan listrik dengan satuan volt (V) dengan ketentuan kebutuhan konsumsi

daya listrik dengan satuan Watt (W) untuk menggerakkan motor, lampu

penerangan, memanaskan, mendinginkan atau menggerakkan kembali suatu

peralatan mekanik untuk menghasilkan bentuk energi yang lain.Energi yang

dihasilkan dapat berasal dari berbagai sumber, seperti air, minyak, batu bara,

angin, panas bumi, nuklir, matahari, dan lainnya.

Untuk dapat mengubah energy primer (air, minyak, batu bara, angin,

panas bumi, nuklir, matahari) menjadi energy listrik dibutuhkan beberapa proses.

Proses tersebut dilakukan dalam sebuah kegiatan yang disebut dengan system

tenaga listrik (Electric Power System).

Sistem Tenaga Listrikadalah sistem penyediaan tenaga listrik yang terdiri

dari beberapa pembangkit atau pusat listrik terhubung satu dengan lainnya oleh

jaringan transmisi dengan pusat beban atau jaringan distribusi.

Sistem Tenaga Listrik terdiri atas 3 Sub-sistem :

a. Sub-sistem Pembangkitan

b. Sub-sistem Transmisi

c. Sub-sistem Distribusi



39

Gambar 3.1. Proses Pendistribusian Listrik dari Sumber Ke konsumen

(Sumber :http://ayugiripotter.blogspot.com)

3.1.1. Sub-Sistem Pembangkitan

Sistem Pembangkitan Tenaga Listrik berfungsi membangkitkan energi

listrik melalui berbagai macam pembangkit tenaga listrik (PLTA, PLTU,

PLTD, PLTP, PLTG, dsb). Pada Pembangkit Tenaga Listrik ini sumber-

sumber energi alam dirubah oleh penggerak mula menjadi energi mekanis

yang berupa kecepatan atau putaran, selanjutnya energi mekanis tersbut di

rubah menjadi energi listrik oleh generator.

Proses perubahan energi primer menjadi  listrik pada pembangkit

adalah sebagai berikut :

1. Pada PLTU :Bahan bakar yang berasal dari fossil : batubara, minyak

bumi,gas alam, dipakai sebagai bahan bakar untuk memanaskan air

dan menghasilkan uap untuk menggerakkan turbin uap.

2. Pada PLTD atau PLTG : Bahan bakar minyak atau gas alam dipakai

untuk  menggerakkan mesin diesel atau turbin gas.
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3. Pada PLTN : bahan galian uranium atau thorium, menghasilkan

reaksi yang mengeluarkan panas dan memproduksi uap air untuk

memutar turbin uap.

4. Pada PLTA : energi potensial air diubah menjadi energi kinetic dan

selanjutnya energi mekanik memutar turbin air.

5. Pada PLTB (Bayu) : Tenaga angin dipakai untuk memutar turbin.

6. Pada PLTS (Surya) : Sinar matahari pada sel fotovoltaik

menghasilkan arus listrik.

3.1.2. Sub-Sistem Transmisi

Sub-Sistem Transmisi berfungsi menyalurkan tenaga listrik dari pusat

pembangkit ke pusat beban melalui saluran transmisi.Agar rugi-rugi energi

listrik (losses) berkurang, maka energi listrik tersebut ditransmisikan dengan

saluran transmisi tegangan tinggi (150 kV) maupun tegangan ekstra

tinggi(500 kV).

Untuk itu sebelum ditransmisikan, tegangan listrik  terlebih dahulu

dinaikkan pada trafo penaik tegangan (step-up transformer). Saluran transmisi

tegangan tinggi di PLN kebanyakan mempunyai tegangan 66 kV, 150 kV dan

500 kV (SUTET).Saluran transmisi ada yang berupa saluran udara dan ada

yang berupa kabel tanah, atau kabel laut.Misalnya yang menghubungkan

pulau Jawa dan Madura, serta antara pulau Jawa dan Bali adalah kabel laut

150 kV.
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3.1.3. Sub-Sistem Distribusi

Sub-Sistem Distribusi berfungsi mendistribusikan tenaga listrik ke

konsumen ( pabrik, industri, perumahan dan sebagainya). Listrik yang berasal

dari saluran transmisi dengan tegangan Tinggi atau Ekstra Tinggi, pada pada

gardu induk diubah menjadi tegangan menengah atau tegangan distribusi

primer, yang selanjutnya diturunkan lagi menjadi tegangan rendah untuk

konsumen Tegangan distribusi primer yang dipakai PLN adalah 20 kV.

Sedangkan tegangan rendah adalah 380/220 V.

Jaringan antara pusat listrik dengan GI disebut jaringan transmisi.

Sedangkan setelah keluar dari GI biasa disebut jaringan distribusi,. Listrik

yang disalurkan melalui jaringan distribusi primer maka kemudian tenaga

listrik diturunkan tegangannya dalam gardu-gardu distribusi menjadi tegangan

rendah 380/220 Volt , kemudian disalurkan ke rumah-rumah pelanggan

(konsumen) PLN melalui sambungan rumah.

Namun untuk Pelanggan-pelanggan dengan daya besar seperti pabrik-

pabrik, listrik tidak disalurkan lewat jaringan tegangan rendah, melainkan

disambung langsung pada jaringan tegangan menengah, bahkan ada pula yang

disambung pada jaringan transmisi tegangan tinggi, untuk daya yang lebih

besar.

3.2. Pengertian dan Fungsi Distribusi Tenaga Listrik

3.2.1. Pengertian Distribusi Tenaga Listrik

Sistem Distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik.Sistem

distribusi ini berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya
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listrik besar (Bulk Power Source) sampai ke konsumen. Jadi fungsi distribusi

tenaga listrik adalah; 1) pembagian atau penyaluran tenaga listrik ke beberapa

tempat (pelanggan), dan 2) merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung

berhubungan dengan pelanggan, karena catu daya pada pusat-pusat beban

(pelanggan) dilayani langsung melalui jaringan distribusi.Tenaga listrik yang

dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik besar dengan tegangan dari 11 kV

sampai 24 kV dinaikan tegangannya oleh gardu induk dengan transformator

penaik tegangan menjadi 70 kV ,154kV, 220kV atau 500kV kemudian

disalurkan melalui saluran transmisi.

Dari saluran transmisi,tegangan diturunkan lagi menjadi 20 kV dengan

transformator penurun tegangan pada gardu induk distribusi, kemudian

dengan sistem tegangan tersebut penyaluran tenaga listrik dilakukan oleh

saluran distribusi primer.Dari saluran distribusi primer inilah gardu-gardu

distribusi mengambil tegangan untuk diturunkan tegangannya dengan trafo

distribusi menjadi sistem tegangan rendah, yaitu 220/380Volt. Selanjutnya

disalurkan oleh saluran distribusi sekunder ke konsumen-konsumen.Dengan

ini jelas bahwa sistem distribusi merupakan bagian yang penting dalam sistem

tenaga listrik secara keseluruhan.

Pada sistem penyaluran daya jarak jauh, selalu digunakan tegangan

setinggi mungkin, dengan menggunakan trafo-trafo step-up. Nilai tegangan

yang sangat tinggi ini (HV,UHV,EHV) menimbulkan beberapa konsekuensi

antara lain: berbahaya bagi lingkungan dan mahalnya harga

perlengkapanperlengkapannya,selain menjadi tidak cocok dengan nilai
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tegangan yang dibutuhkan pada sisi beban. Maka, pada daerah-daerah pusat

beban tegangan saluran yang tinggi ini diturunkan kembali dengan

menggunakan trafo-trafo step-down.Akibatnya, bila ditinjau nilai

tegangannya, maka mulai dari titik sumber hingga di titik beban, terdapat

bagian-bagian saluran yang memiliki nilai tegangan berbeda-beda.

Gambar 3.2 Sistem Penyaluran Tenaga Listrik

(Sumber :Buku BSE Teknik Distribusi Tenaga Listrik untuk SMK jilid 1)

3.2.2. Pengelompokan Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Untuk kemudahan dan penyederhanaan, lalu diadakan pembagian serta

pembatasan pembatasan seperti :

Daerah I : Bagian pembangkitan (Generation)

Daerah II : Bagian penyaluran (Transmission) , bertegangan tinggi

(HV,UHV,EHV)
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Daerah III : Bagian Distribusi Primer, bertegangan menengah (6 atau

20kV).

Daerah IV : (Di dalam bangunan pada beban/konsumen),

Instalasi,bertegangan rendah.

Berdasarkan pembatasan-pembatasan tersebut, maka diketahui bahwa

porsi materi Sistem Distribusi adalah Daerah III dan IV, yang pada dasarnya

dapat dikelasifikasikan menurut beberapa cara, bergantung dari segi apa

kelasifikasi itu dibuat.Dengan demikian ruang lingkup Jaringan Distribusi

adalah:

a) SUTM, terdiri dari : Tiang dan peralatan kelengkapannya, konduktor

dan peralatan per-lengkapannya, serta peralatan pengaman dan

pemutus.

b) SKTM, terdiri dari : Kabel tanah, indoor dan outdoor termination,

batu bata, pasir dan     lain-lain.

c) Gardu trafo, terdiri dari : Transformator, tiang, pondasi tiang, rangka

tempat trafo, LV panel, pipa-pipa pelindung, Arrester, kabel-

kabel,transformer band, peralatan grounding, dan lain-lain.

d) SUTR dan SKTR terdiri dari: sama dengan perlengkapan/ material

pada SUTM dan SKTM. Yang membedakan hanya dimensinya.
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Gambar 3.3 Pembagian atau Pengelompokan Tegangan Sistem Tenaga Listrik

(Sumber :Buku BSE Teknik Distribusi Tenaga Listrik untuk SMK jilid 1)

3.3. Gardu Induk Distribusi

Gardu Induk Distribusi (Distribution Substation) adalah gardu induk

yang memisahkan antara subsistem tegangan tinggi (150 kV) menjadi

tegangan menengah (20 kV) menggunakan trafo step down (penurun

tegangan).
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Fungsi gardu induk distribusi ini adalah :

1. Penurun tegangan, dari tegangan tinggi menjadi tegangan menengah

(20 kV)

2. Menyediakan peralatan proteksi untuk memproteksi transformator, bus

dan saluran

3. Tempat melakukan manuver jaringan dengan kombinasi CB dan DC

4. Tempat pengukuran dan pengontrolan.

Gambar 3.4. Gardu Induk Distribusi

(Sumber : Buku Ajar Sistem Distribusi Tenaga Listrik Fakultas Teknik

Universitas Mataram)

Secara umum gardu induk memiliki beberapa peralatan penting, yaitu:

trafo daya, CB, DS, buses dan isolator, reaktor pembatas arus, reaktor shunt,

trafo arus (CT), trafo tegangan (PT), trafo tegangan kapasitor, kapasitor

terkopling, kapasitor seri, kapasitor shunt, sistem pentanahan, lightning

arrester (LA) dan/atau selah, line traps (LT), relay-relay proteksi,

stationbaterai, dll.
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3.4. Feeder atau Penyulang

Feeder atau penyulang adalah konduktor yang menghantarkan daya

listrik dari bus menuju transformator distribusi. Tegangan kerja penyulang 20

kV menggunakan sistem tiga phasa tiga kawat. Gambaran salah satu

penyulang sistem distribusi listrik di kota Mataram NTB yaitu penyulang

Ampenan ditunjukan pada Gambar 3.5
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U

Gambar 3.5. Penyulang Ampenan

(Sumber : Data Penyulang Rayon Ampenan)
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Beberapa penyulang yang menjadi area kerja dari rayon Ampenan

diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Penyulang Ampenan

2. Penyulang Bandara

3. Penyulang Batudawe

4. Penyulang Batu Layar

5. Penyulang Cemara

6. Penyulang Gunung Sari

7. Penyulang Hilbron

8. Penyulang Mataram

9. Penyulang Meninting

10. Penyulang Pagutan

11. Penyulang Tanjung

12. Penyulang Perumnas

13. Penyulang 3G (Tiga Gili)

14. Outlet Airlangga

15. Outlet Sheraton

3.5. Jaringan Transmisi Menengah (JTM)

Dengan ditetapkannya standar Tegangan Menengah sebagai tegangan

operasi yang digunakan di Indonesia adalah 20 kV, konstruksi JTM wajib

memenuhi kriteria enginering keamanan ketenagalistrikan, termasuk

didalamnya adalah jarak aman minimal antara fase dengan lingkungan dan

antara fase dengan tanah, bila jaringan tersebut menggunakan saluran udara
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atau ketahanan Isolasi jika menggunakan Kabel Udara Pilin Tegangan

Menengah atau Kabel Bawah Tanah Tegangan Menengah serta kemudahan

dalam hal pengoperasian atau Pemeliharaan Jaringan Pekerjaan Dalam

Keadaan Bertegangan (PDKB) pada jaringan utama. Hal ini dimaksudkan

sebagai usaha menjaga keandalan kontinyuitas pelayanan konsumen.

3.5.1 Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) adalah sebagai konstruksi

termurah untuk penyaluran tenaga listrik pada daya yang sama. Konstruksi ini

terbanyak digunakan untuk konsumen jaringan Tegangan Menengah yang digunakan

di Indonesia. Ciri utama jaringan ini adalah penggunaan penghantar telanjang yang

ditopang dengan isolator pada tiang besi/beton.

3.5.2 Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM)

Untuk lebih meningkatkan keamanan dan keandalan penyaluran tenaga

listrik, penggunaan penghantar telanjang atau penghantar berisolasi setengah pada

konstruksi jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah 20 kV, dapat juga digantikan

dengan konstruksi penghantar berisolasi penuh yang dipilin. Isolasi penghantar tiap

fase tidak perlu di lindungi dengan pelindung mekanis. Berat kabel pilin menjadi

pertimbangan terhadap pemilihan kekuatan beban kerja tiang beton penopangnnya.

3.5.3 Saluran Kabel Tanah Tegangan Menengah (SKTM)

Konstruksi SKTM ini adalah konstruksi yang aman dan andal untuk

mendistribusikan tenaga listrik Tegangan Menengah, tetapi relatif lebih mahal untuk

penyaluran daya yang sama. Keadaan ini dimungkinkan dengan konstruksi isolasi

penghantar per fase dan pelindung mekanis yang dipersyaratkan.Pada rentang biaya



51

yang diperlukan, konstruksi ditanam langsung adalah termurah bila dibandingkan

dengan penggunaan konduit atau bahkan tunneling (terowongan beton).

3.6. Jaringan Sistem Distribusi Sekunder

Sistem distribusi sekunder digunakan untuk menyalurkan tenaga listrik

dari gardu distribusi ke beban-beban yang ada di konsumen.Pada sistem

distribusi sekunder bentuk saluran yang paling banyak digunakan ialah sistem

radial.Sistem ini dapat menggunakan kabel yang berisolasi maupun konduktor

tanpa isolasi. Sistem ini biasanya disebut sistem tegangan rendah yang langsung

akan dihubungkan kepada konsumen/pemakai tenaga listrik dengan melalui

peralatan-peralatan sbb:

1) Papan pembagi pada trafo distribusi,

2) Hantaran tegangan rendah (saluran distribusi sekunder).

3) Saluran Layanan Pelanggan (SLP) (ke konsumen/pemakai)

4) Alat Pembatas dan pengukur daya (kWH. meter) serta fuse atau pengaman

pada pelanggan.

Komponen saluran distribusi sekunder seperti ditunjukkan pada gambar

berikut:

Gambar 3.6.Komponen Sistem Distribusi

(Sumber :Buku 4 Standar Konstruksi  Gardu Distribusi dan Gardu Hubung Tenaga

Listrik)
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3.7Gardu Distribusi

Gardu listrik pada dasarnya adalah rangkaian dari suatu perlengkapan

hubung bagi ; a) PHB tegangan menengah; b) PHB tegangan rendah. Masing-

masing dilengkapi gawai-gawai kendali dengan komponen proteksinya. Jenis-

jenis gardu listrik atau gardu distribusi didesain berdasarkan maksud dan

tujuan penggunaannya sesuai dengan peraturan Pemda setempat, yaitu: 1)

Gardu Distribusi konstruksi beton (Gardu Beton);2) Gardu Distribusi

konstruksi metal clad (Gardu besi); 3a) Gardu Distribusi tipe tiang portal, 3b)

Distribusi tipe tiang cantol (Gardu Tiang); dan 4a) Gardu Distribusi mobil tipe

kios, 4b) Gardu Distribusi mobil tipe trailer (GarduMobil).

Komponen-komponen gardu: a) PHB sisi tegangan rendah; b) PHB

pemisah saklar daya); c) PHB pengaman transformator); d) PHB sisi tegangan

rendah; e) Pengaman tegangan rendah; f) Sistem pembumian; g)alat-alat

indikator.

Gambar 3.7 Monogram Gardu Distribusi

(Sumber :Buku BSE Teknik Distribusi Tenaga Listrik untuk SMK jilid 1)
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Gambar 3.8 Tiang Tipe Portal dan Midel Panel

(Sumber :Buku BSE Teknik Distribusi Tenaga Listrik untuk SMK jilid 1)

3.8. Trafo Tiga Fasa

Suatu Transformator adalah suatu peralatan/mesin listrik statis (tidak

bergerak/berputar) yang dapat memindahkan sekaligus

mengubah/mentransformasi besaran daya listrik dari suatu rangkaian listrik ke

rangkaian listrik yang lain pada frekuensi yang sama. Transformator dapat

difungsikan sebagai penaik tegangan (step Up) atau penurun tegangan (Step

Down).Untuk penggunaan pada sistem distribusi tenaga listrik Transformator

yang digunakan menggunakan tingkat tegangan (V) yang menengah yaitu

sebesar 20 sampai 6 KV pada sistem distribusi primer (JTM) sampai tegangan

rendah yaitu 380/220 V untuk sistem distribusi sekunder (JTR).Trafo pada

sistem distribusi difungsikan sebagai penurun tegangan  untuk melayani

beban listrik dengan tingkat tegangan yang lebih rendah dari saluran distribusi

20 KV.
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Dalam hal melayani beban,Transformator sebaiknya melayani beban

yang seimbang untuk setiap fasanya,untuk menjaga kinerja Transformator

tetep baik dan menjaga umur penggunaan Transformator lebih lama.Namun

hal itu tidak mungkin bisa terjadi,karna penggunaan beban listrik oleh

masing-masing konsumen/pelanggan listrik yang berbeda.Akibat dari

konsumsi listrik yang tidak rata untuk setiap fasa yang dilayani pada

Transformator ini,akan menghasilkan arus netral  pada Transformator.

Fenomena arus netral sekunder pada trafo distribusi terjadi disemua

gardu.Pada beban tak seimbang timbul arus netral yang tinggi.Akibat

ketidakseimbangan beban tersebut muncullah arus di netral trafo.Arus yang

mengalir di netral trafo ini menyebabkan terjadinya losses (rugi-rugi), yaitu

losses akibat adanya arus netral pada penghantar netral trafo dan losses akibat

arus netral yang mengalir ke tanah.Selain itu nilai pentanahan yang masih

kurang sempurna juga menjadi faktor timbulnya arus netral dan losses akibat

arus netral yang mengalir ke tanah.

3.8.1. Sebab Susut Teknis Pada Arus Netral

3.8.1.1. Pengaruh Beban Tidak Seimbang

Losses (rugi-rugi) Akibat Adanya Arus Netral pada Penghantar Netral

Transformator. Sebagai akibat dari ketidakseimbangan beban antara tiap-tiap

fasa pada sisi sekunder trafo (fasa R, fasa S, fasa T) mengalirlah arus di netral

trafo.Pembebanan yang tak seimbang mengakibatkan arus netral sekunder

trafo distribusi menjadi tinggi. Yang dimaksud dengan keadaan seimbang

adalahsuatu keadaan di mana ketiga vektor arus / tegangan sama besar dan
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ketiga vektor saling membentuk sudut 120º satu sama lain, sedangkan yang

dimaksud dengan keadaan tidak seimbang adalah keadaan di mana salah satu

atau kedua syarat keadaan seimbang tidak terpenuhi.

Gambar 3.9 (a) menunjukkan vektor Gambar 3.9 (b) Vektor Diagram Arus

diagram arus dalam keadaan seimbang dalam keadaan tidak seimbang

(Sumber:https://electricdot.wordpress.com)

Di sini terlihat bahwa penjumlahan ketiga vektor arusnya (IR, IS, IT)

adalah sama dengan nol sehingga tidak muncul arus netral (IN). Sedangkan

pada gambar 1(b) menunjukkan vektor diagram arus yang tidak seimbang. Di

sini terlihat bahwa penjumlahan ketiga vektor arusnya (IR, IS, IT) tidak sama

dengan nol sehingga muncul sebuah besaran yaitu arus netral (IN) yang

besarnya bergantung dari seberapa besar faktor ketidakseimbangannya.

3.8.1.2. Pentanahan (Grounding) Tidak Sempurna

Nilai tahanan pentanahan grounding yang tidak sempurna pada gardu

distribusi merupakan salah satu faktor penyebab tingginya susut jaringan

akibat arus netral. Sesuai ketentuan SPLN 3:1978 ,nilai tahanan pentanahan
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yang tinggi yaitu diatas 5 Ω  ,ketika nilai tahanan grounding (R) tinggi dan

arus yang tinggi maka rugi rugi akibat arus netral juga tinggi.

3.8.2. Akibat Beban Tak Seimbang dan Pentanahan Yang Kurang Baik

3.8.2.1. Efisiensi Trafo

Beban non linier seperti lampu hemat energi, dapat menimbulkan arus

hamonik yang menyebabkan tambahan kerugian dalam trafo distribusi seperti,

arus yang mengalir pada penghantar netral karena beban tidak seimbang dan

adanya beban non linier akan kembali ke transformator, arus ini bersirkulasi di

kumparan primer sehingga pemanasan yang berlebih pada trafo distibusi.

Kegagalan isolasi pada transformator akan menyebabkan trafo menjadi panas

karena ada rugi-rugi yang disebabkan oleh arus bocor. Jika berlangsung terus-

menerus arus bocor akan semakin besar dan menyebabkan kegagalan isolasi

total yang menyebabkan trafo rusak.

3.8.2.2. Rugi Penghantar

Ketika faktor daya rendah, arus yang mengalir akan meningkat,

dengan demikian, untuk mengalirkan arus yang besar dibutuhkan ukuran

penghantar konduktor yang lebih besar dan semakin besar penghantar atau

konduktor akan semakin besar biaya yang dibutuhkan untuk pengadaannya.

3.8.2.3. Rugi Daya

Pemerataan beban dilakukan untuk memperbaiki kualitas beban yang

dikirim.Terlihat dengan beban seimbang dengan menghasilkan pergeseran

sudut antar fasa sebesar 120°.Hal ini berpengaruh terhadap arus netral yang

terjadi dimana arus netral yang terjadi menjadi nol. Arus yang mengalir pada
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penghantar netral trafo ini menyebabkan losses (rugi-rugi).Losses pada

penghantar netral trafo ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

PN= IN². RN….(3.1)

dimana :

PN : losses pada penghantar netral trafo (watt)

IN : arus yang mengalir pada netral trafo (A)

RN : tahanan penghantar netral trafo (Ω)

Kerugian lain yang ditimbulkan akibat adanya arus netral adalah

terbuangnya energi yang mengalir ke tanah melewati hantaran netral. Losses

yang diakibatkan karena arus netral yang mengalir ke tanah (ground) dapat

dihitung dengan perumusan sebagai berikut :

PG =IG² .RG…(3.2)

Dimana:

PG :lossesakibat arus netral yang mengalir ke tanah (watt)

IG : arus netral yang mengalir ke tanah (A)

RG : tahanan pembumian netral trafo (Ω)

3.9. Jaringan Distribusi Tegangan Rendah

Jaringan Distribusi Tegangan Rendah adalah bagian hilir dari suatu

sistem tenaga listrik.Melalui jaringan distribusi ini disalurkan tenaga listrik

kepada para pemanfaat / pelanggan listrik.Mengingat ruang lingkup

konstruksi jaring distribusi ini langsung berhubungan dan berada pada

lingkungan daerah berpenghuni, maka selain harus memenuhi persyaratan

kualitas teknis pelayanan juga harus memenuhi persyaratan aman terhadap
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pengguna dan akrab terhadap lingkungan.Konfigurasi Saluran Udara

Tegangan Rendah pada umumnya berbentuk radial.

3.9.1. Penghantar

Jenis penghantar yang dipergunakan adalah kabel pilin udara

(NFA2Y) alumunium twisted cable dengan inti alumunium sebagai inti

penghantar Fasa dan almelec/alumunium alloy sebagai netral. Penghantar

Netral (N) dengan ukuran 3x35+N, 3x50+N,3x70+N berfungsi sebagai

pemikul beban mekanis kabel atau messenger.

Untuk kepentingan jaminan pelaksanaan handling transportasi, panjang

penghantar tiap haspel kurang lebih 1000 m.

3.9.2. Ketidaksimetrisan  Beban

Dalam kondisi ideal dimana beban benar-benar terbagi rata

(simetris)pada ketiga fasanya, maka arus yang lewat pada saluran netral

adalah benar-benar “netral´(nol), yang artinya saluran netral ini tidak dilalui

arus.Karenanya dalam pelaksanaan pengoperasiannya, saluran netral pada tipe

star dibuat dengan ukuran yang lebih kecil dari ukuran kawat-kawat

fasanya.Tipe ini dipakai untuk melajani beban-beban perumahan,

perdagangan dan Industri.

Dalam praktek, sistem 3 fasa tidak selalu beroperasi pada kondisi arus

beban simetris, baik pada pembangkit maupun pada penyalurannya. Pada

dasarnya, ada 4 sumber penyebab terjadinya ketidaksimetrisan sistem 3 fasa

ini, yaitu:
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3.9.2.1 Tidak simetris tegangan sejak pada sumbernya:

Tegangan tak simetris pada output generator 3 fasa bisa saja

terjadi(walaupun jarang) karena kesalahan teknis pada ketiga berkas

kumparan dayanya (jumlah lilitan atau resistansi).

3.9.2.2 Tidak simetris tegangan pada salurannya:

Hal demikian dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

a. Konfigurasi ketiga saluran secara total total tidak simetris, sehingga

total kapasitansinya tidak simetris. Keadaan demikian dapat terjadi

pada penyaluran jarak jauh dan bertegangan tinggi, dimana jarak rata-

rata masing-masing saluran fasa terhadap tanah tidak sama.

b. Resistansi saluran tidak sama karena jenis bahan konduktor yang

berbeda (besar R dipengaruhi oleh besar  ).

c. Resistansi saluran tidak sama karena ukuran konduktor tidak

sama(besar R dipengaruhi oleh besar q).

d. Resistansi saluran tidak sama karena jarak antara masing-masing

saluran fasa dengan beban tidak sama (besar R dipengaruhi oleh jarak

l).

3.9.2.3 Tidak simetris pada resistansi bebannya:

Karena besar I (arus beban) ditentukan oleh besar R(beban), maka

pada keadaan

Daya 3∅ = ≠ ≠
maka Arus bebannya = ≠ ≠
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Akibat lanjutnya adalah bila resistansi saluran dianggap sama

dengan R, maka rugi tegangan yang terjadi pada sistem 3∅adalah :≠ ≠
≠ ≠

dan rugi daya= ≠ ≠
= ≠ ≠ℎ= ( ) ≠ ( ) ≠ ( )

Dimana V(T) = tegangan pada sisi terima (konsumen). Kondisi

tak simetris pada tegangan sisi terima akibat tidak simetrisnya beban ini

adalah suatu hal yang paling sering terjadi dalam praktek, antara lain oleh

adanya sambungan-sambungan di luar perhitungan dan

perencanaan.Upaya teknis memang perlu dilakukan, agar diperoleh

keadaan pembebanan yang simetris. Pada sistem 3 fasa yang

menggunakan saluran netral (baca saluran nol), dalam keadaan beban

simetris maka arus yang lewat saluran nol adalah benar-benar nol (netral),

tetapi bila terjadi keadaan tak simetris, maka sebagian arus (berupa arus

resultan) akan lewat saluran netral ini, sehingga saluran tersebut menjadi

tidak netral lagi.



61

3.9.2.4 Tidak sama besar faktor daya dari bebannya:

Keadaan demikian bisa terjadi, misalnya bila sistem 3 fasa dibebani

seperti berikut:

-Fasa R dibebani (1∅) beban resistif murni

- Fasa S dibebani motor 1∅dengan p.f. = 0,8 mengikut.

- Fasa T dibebani motor 1∅dengan p.f. = 0,6 mengikut.

- Fasa RST dibebani motor 3∅dengan p.f. = 0,8 mengikut.

Dengan pembebanan tersebut berarti arus beban akan tidak simetris.


