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     BAB II 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Penelitian Terdahulu 

Menurut penelitian Ahmad (2013) yang berjudul “ Analisis Arus Transien 

Transfomator Setelah Penyambungan Beban Gedung Serbaguna PT “X” ”, pada 

skripsi ini mengalanisis besarnya arus yang datang akibat alih hubung pada suatu 

rangkaian listrik. Arus masuk awal maksimum terjadi pada beban lampu tabung 

sebesar 1531,81 Ampere dalam selang waktu 0,01 detik, selama 2,066 detik, tipe 

beban lampu pijar mendekati batas ketahanan transfomator sebesar 867,41 Ampere. 

Penelitian Doni (2018) mengenai “ Analisis Kestabilan Transien dan 

Pelepasan Beban Saat Terjadi Gangguan Pada Pembangkit di PTPN X (Persero) 

PG. Ngandirejo Kediri ” pada penelitian ini menganalisis kestabilan transient dan 

teknik pelepasan beban akibat gangguan short circuit 3 phasa dan generator outage. 

Hasil simulasi menunjukkan bahwa gangguan short circuit 3 phasa di sisi beban 

mendapatkan respon pembangkit yang masih dapat mempertahankan kestabilannya 

sementara untuk gangguan lepasnya generator, turbin SNM memerlukan pelepasan 

beban 3 tahap dengan melepas beban. 

Kemudian penelitian Parohan (2012) melakukan penelitian mengenai 

“Analisis Kestabilan Transien dengan Pelepasan Pembangkit dan Beban 

(generation/load shedding) pada Sistem Jaringan Distribusi Tragi Sibolga 150/20 

KV (Studi Kasus pada Penyulang Tragi Sibolga, Sumut)”, pada skripsi ini 

menganalisis proses pelepasan beban pada jaringan distribusi di Sumatra Utara 
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yang bersumber dari beberapa pembangkit, serta dijelaskan juga mengenai 

pelepasan yang terjadi antar pembangkit yang dilakukan dengan simulasi, dari hasil 

simulasi yang didapat kemudian dijelaskan menegenai kerugian akibat pelepasan 

beban. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yunarto (2016), dalam jurnalnya tentang. 

“Analisis dan Simulasi Stabilitas Transien Dengan Pelepasan Beban pada Sistem 

Pembangkit Tenaga Listrik Pt. Indo Bharat Rayon”, pada penelitian yang dilakukan 

menghasilkan analisis kestabilan transien sistem pembangkit menunjukan akibat 

adanya pelepasan beban pada sistem tenaga listrik. Skema pelepasan beban 

dilakukan untuk memulihkan frekuensi sistem menjadi normal. Berdasarkan hasil 

simulasi menunjukkan bahwa lepasnya beberapa generator dan grid PLN secara 

bersamaan menyebabkan terjadinya penurunan frekuensi yang berdampak pada 

pelepasan beban tegantung pada besar kelebihan beban pada sistem tenaga listrik. 

Frekuensi sistem dapat pulih dengan waktu pemulihan antara 0,69 hingga 2,86 detik 

terjadi gangguan pada beban. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, perbedaan pada 

penelitian ini, yaitu penelitian ini akan dilakukan pada Gardu Induk Kalibakal 

150/20KV dan akan dianalisis dan disimulasi pelepasan beban menggunakan 

Software ETAP 12.6, dimana dalam melakukan analisis dan simulasi menggunakan 

skenario pelepasan beban pada penyulang, selain itu juga akan dianalisis nilai 

indeks keandalan yang berorientasi pada beban, yaitu ENS (Energy Not Supplied). 
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2.2 LANDASAN TEORI 

2.2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

Saluran distribusi adalah saluran listrik yang dipakai untuk menyalurkan 

energi listrik dengan tegangan nominal sampai dengan 30 kV fungsi sistem 

distribusi, untuk menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik dari pusat suplai 

(Gardu Induk) ke pusat - pusat beban (Gardu Distribusi) dan ke konsumen (SPLN 

52 – 3:1983).  

Secara garis besar jaringan distribusi dapat dibagi menjadi dua bagian yaitu 

sebagai berikut : 

a. Distribusi Primer  

Distribusi primer adalah jaringan distribusi daya listrik yang 

bertegangan menengah (20kV). Jaringan distribusi primer tersebut 

merupakan jaringan penyulang. Jaringan ini berawal dari sisi sekunder trafo 

daya yang terpasang pada Gardu Induk hingga sisi primer trafo distribusi 

yang terpasang pada tiang - tiang saluran. 

b. Distribusi Sekunder 

 Distribusi sekunder adalah jaringan daya listrik yang termasuk dalam 

kategori tegangan rendah (380/220 Volt), yaitu rating yang sama dengan 

tegangan peralatan yang dilayani. Jaringan distribusi sekunder bermula dari 

sisi sekunder trafo distribusi dan berakhir hingga ke alat ukur (KWH metter) 

pelanggan. Sistem  jaringan distribusi sekunder ini disalurkan kepada para 

pelanggan melalui kawat berisolasi. 
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2.2.2 Gardu Induk Distribusi 

Gardu Induk (GI) merupakan suatu instalasi listrik yang terdiri dari 

beberapa peralatan listrik dan berfungsi untuk : 

a. Transformasi tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi 

yang lainya atau ke tegangan menengah. 

b. Pengukuran, pengawasan operasi, serta pengaturan pengamatan dari sistem 

tenaga listrik. 

c. Pengaturan daya ke Gardu Induk lain melalui tegangan tinggi Gardu Induk 

distribusi melalui feeder tegangan menengah (Tanzil, 2007). 

 

2.2.3 Keandalan Sistem Distribusi 

Definisi keandalan (reliability) secara umum merupakan kemampuan 

sistem dapat berfungsi dengan baik untuk jangka waktu tertentu, ukuran keandalan 

dapat dinyatakan sebagai seberapa sering sistem mengalami pemadaman, berapa 

lama pemadaman terjadi dan berapa cepat waktu yang dibutuhkan untuk 

memulihkan kondisi dari pemadaman yang terjadi. Sistem yang mempunyai 

keandalan yang tinggi akan mampu memberikan tenaga listrik setiap saat 

dibutuhkan, sedangkan sistem yang mempunyai keandalan rendah akan 

menyebabkan sering terjadinya pemadaman (Thayib, 2011). 

Keandalan sistem distribusi sangat dipengaruhi oleh gangguan yang terjadi 

pada sistem yang menyebabkan terjadinya pemutusan beban atau outage, sehingga 

berdampak pada kontinuitas ketersediaan pelayanan tenaga listrik ke pelanggan, 

tingkat keandalan pada sistem distribusi listrik dapat dilihat dari frekuensi 
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terjadinya pemutusan beban (outage), berapa lama pemutusan terjadi dan waktu 

yang dibutuhkan untuk pemulihan sistem dari pemutusan yang terjadi (restoration), 

tingkat pemutusan yang terjadi ini berbanding terbalik dengan keandalan sistem. 

Frekuensi pemutusan beban yang tinggi akan mengakibatkan keandalan sistem 

yang rendah (Ifanda, 2014). 

 

2.2.4 Pelepasan Beban  

Pelepasan beban atau load sheeding merupakan suatu bentuk tindakan 

pelepasan beban yang terjadi secara otomatis ataupun manual untuk pengamanan 

operasi dari unit - unit pembangkit yang kemungkinan terjadinya penurunanan 

frekuensi dan tegangan. Pelepasan beban secara otomatis maupun manual 

dilakukan karena jumlah pasokan daya berkurang, pelepasan beban secara otomatis 

dilakukan dengan cara mendeteksi frekuensi atau dengan melihat kondisi sumber 

daya pembangkit yang beroperasi tidak mencukupi kebutuhannya (kemampuan 

pembangkitan lebih kecil daripada jumlah beban) (Doni, 2018). 

Pada perencanaan pelepasan beban dapat ditentukan terlebih dahulu beban-

beban yang akan dilepaskan dan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :  

a. Manual Load Shedding  

Dilakukan apabila laju penurunan frekuensi sangat rendah, sehingga 

untuk memperbaiki frekuensi tidak membutuhkan waktu cepat karena 

sistem dirasa aman untuk jangka waktu lama. Pelepasan beban secara 

manual ini akan membutuhkan beberapa operator yang cukup banyak, 
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waktu yang dibutuhkan cukup lama bila dibandingkan dengan pelepasan 

beban otomatis. 

b.  Automatic Load Shedding  

Dilakukan ketika laju penurunan frekuensi cukup tinggi, dengan adanya 

pelepasan beban otomatis maka sistem secara keseluruhan dapat 

diselamatkan dengan cepat tanpa harus menunggu operator bekerja. 

Pelepasan beban otomatis biasanya didukung dengan beberapa komponen, 

seperti misalnya penggunaan reley frekuensi. 

Load shedding adalah proses dimana otoritas listrik menangani kelangkaan 

daya listrik yang dikonsumsi oleh masyarakat. Pelepasan dilakukan untuk 

meminimalkan beban yang dikonsumsi masyarakat melalui beberapa Gardu Induk 

yang terhubung ke pembangkit listrik utama (Smita, 2011). 

 

2.2.5 Relay UFR (Under Frequency Relay) 

Under frequency relay (UFR) adalah relay yang bekerja ketika terjadi 

penurunan frekuensi / setelah mencapai nilai frekuensi yang diatur. UFR digunakan 

pada pengaturan sistem tenaga listrik untuk menjaga kestabilan frekuensi. 

 

              Gambar 2.1 Under Frequency Relay (UFR) 

                (Sumber : http://www.arhadigrup.com; 2012) 
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Gambar 2.1 merupakan gambar under frequency relay yang sering dipakai 

dalam sistem distribusi, pada pelepasan beban yang diakibatkan oleh penurunan 

frekuensi dibutuhkan suatu under frequency relay yang dapat mendeteksi 

ketidaknormalan tersebut. Sinyal ketidaknormalan tersebut selanjutnya 

dikoordinasikan ke pemutus tenaga yang dipasang di beban yang diinginkan agar 

memberikan performa maksimal terhadap sistem, perlu dilakukan beberapa 

pengaturan terhadap UFR, beberapa parameter yang harus diatur terlebih dahulu 

antara lain : 

a. Frekuensi kerja relay 

b. Waktu operasi relay 

c. Koordinasi dengan pemutus 

Apabila terjadi pelepasan beban diharapkan tidak terjadi kelebihan beban 

yang dilepaskan karena hal ini mengakibatkan kerugian bagi pembangkit maupun 

pengguna. Oleh sebab itu, diperhatikan beberapa tahapan pelepasan beban untuk 

menghindari hal tersebut. Tahapan – tahapan tersebut diatur pada under frequency 

relay tahapan frekuensi tersebut dapat diperkirakan dengan melalui beberapa 

perhitungan. 

Dalam menanggapi sinyal frekuensi rendah, relay membutuhkan waktu 

tunda untuk memastikan apakah penurunan tersebut disebabkan oleh beban lebih 

atau penyebab lain. Setelah dipastikan bahwa penurunan tersebut disebabkan oleh 

beban lebih, relay juga membutuhkan waktu untuk operasi tertentu yang 

dipengaruhi oleh laju penurunan frekuensi, sehingga untuk mendapatkan hasil yang 

optimal, pengaturan waktu tunda dapat disesuaikan dengan karakteristik relay. 
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Relay frequency berfungsi untuk memberikan sinyal kepada pemutus tenaga 

beban untuk membuka, ketika pemutus tenaga bekerja maka jaringan beban yang 

terhubung dengannya lepas dari sistem, oleh karena itu pemilihan beban yang akan 

dilepaskan berdasarkan prioritas nilai ekonomi dan keandalan sistem beban yang 

akan dilepaskan berdasarkan prioritas nilai ekonomi dan keandalan sistem, beban 

yang akan dilepaskan terletak menyebar keseluruh sistem. 

 

2.2.6 Over Load Relay (OLR) 

Relay ini bekerja dengan membaca input berupa besaran arus kemudian 

membandingkan dengan nilai setting, nilai arus ini didapat dari arus yang terdapat 

pada trafo tenaga. Relay ini dipasang secara seri dengan current transformer (CT). 

berikut adalah gambar dari OLR. 

 

Gambar 2.2 Over Load Relay (OLR)  

(Sumber : http://havells.com;2013) 

 

Analisis Pelepasan Beban... Abi Aditya Triyanda, Fakultas Teknik Dan Sains UMP, 2019



15 

  

 

 

Gambar 2.2 merupakan gambar Over Load Relay (OLR) yang dipakai 

sebagai pengaman beban lebih, apabila nilai arus yang terbaca oleh relay melebihi 

nilai setting, maka relay akan mengirim perintah trip (lepas) kepada pemutus tenaga 

(PMT) atau circuit breker (CB) setelah tunda waktu yang diterapkan pada setting. 

Relay beban lebih memproteksi instalasi listrik terhadap gangguan beban lebih. 

Waktu kerja relay OLR tergantung nilai setting, biasanya waktu kerja delay 

relay ini adalah 5 - 6 detik. Setelah terjadi gangguan lebih dari waktu yang 

ditentukan, maka relay akan bekerja secara otomatis. 

 

2.2.7 Standar Tegangan  

Standar yang digunakan untuk tegangan nominal dalam kondisi normal 

adalah berdasarkan Standar Perusahaan Listrik Negara (SPLN) tentang tegangan 

nominal terminal dengan variasi tegangan -10% sampai dengan +5%. Kemudian 

variasi tegangan yang dimaksud adalah bahwa standar tegangan dianggap normal 

bila nilai terendahnya minimal 10% dan nilai tertingginya maksimal 5% dari nilai 

nominalnya.  

 

2.2.8 Standar Frekuensi  

Standar yang digunakan untuk pengendalian frekuensi diatur oleh 

pemerintah melalui peraturan menteri energi dan sumber daya mineral nomor : 03 

tahun 2007. Disebutkan bahwa, frekuensi sistem dipertahankan kisaran +/- 0,5 Hz 

di sekitar 50 Hz, kecuali dalam periode singkat, dimana penyimpangan sebesar +/- 
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2 Hz atau 98% diizinkan selama kondisi darurat. Berikut adalah batasan izin 

frekuensi, seperti ditunjukkan pada Tabel 2.1 : 

Tabel 2.1 Batas Izin Frekuensi  

NO Frekuensi Rating 

1 Normal Frekuensi 50.0 ± 0.5 Hz 

2 Emergency Frekuensi 
52 Hz (Batas Atas) 

47,5 (Batas Bawah) 

(Sumber : SPLN,1995) 

Jika terjadi gangguan dalam sistem yang menyebabkan daya yang tersedia 

tidak dapat melayani beban, misalnya disebabkan oleh adanya unit pembangkit 

yang trip, maka untuk mencegah terjadinya hal tersebut pada sistem perlu dilakukan 

pelepasan beban. Kondisi jatuhnya salah satu unit pembangkit dapat dideteksi 

dengan adanya penurunan frekuensi sistem yang drastis. Demikian berpengaruhnya 

besar laju penurunan frekuensi terhadap pelepasan beban, maka perlu diketahui 

faktor - faktor yang mempengaruhi besar laju penurunan frekuensi. Faktor - faktor 

tersebut antara lain (Rio 2012 ). 

a. Konstanta inersia 

b. Daya mekanik generator 

c. Daya elektrik yang dibutuhkan beban 

Besar kelebihan beban biasanya dinyatakan dalam prosentase : 

Kelebihan beban = 
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛−𝑠𝑢𝑝𝑙𝑎𝑦 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟

𝑠𝑢𝑝𝑙𝑎𝑦 𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
x 100 %...........................................(2.1) 

Kelebihan beban = 
𝐾𝑒𝑘𝑢𝑟𝑎𝑛𝑔𝑎𝑛 𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡

𝑃𝑒𝑚𝑏𝑎𝑛𝑔𝑘𝑖𝑡𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑟𝑠𝑖𝑠𝑎
x 100 %...........................................(2.2) 

Dalam suatu sistem tenaga listrik terdapat bebagai macam beban. Beban 

tersebut dapat berupa motor - motor induksi yang dimanfaatkan di lingkungan 

industri maupun lampu penerangan di bangunan dan jalan. Beban – beban tersebut 
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memiliki nilai prioritas kebutuhan dan nilai ekonomi bagi penggunanya. Oleh sebab 

itu, beban-beban yang disuplai oleh suatu generator yang terpasang sebaiknya 

diurutkan menurut parameter - parameter sebagai berikut : 

a. Sensitif terhadap kegiatan perekonomian 

b. Tingkat kesulitan pengasutan (starting) 

c. Daya yang dibutuhkan 

Besar beban yang dilepaskan dari suatu sistem untuk memulihkan frekuensi 

generator disesuaikan dengan tingkat frekuensi acuan yang telah diatur pada relay. 

Untuk mendapatkan besarnya nilai beban - beban yang harus dilepaskan terdapat 

beberapa parameter yang harus ditentukan dengan mempertimbangkan keandalan 

sistem, yaitu: 

a. Frekuensi diharapkan setelah pelepasan beban 

b. Waktu pemulihan 

Adapun ketidaknormalan yang disebabkan terjadinya beban lebih pada 

umumnya dipicu oleh beberapa hal, antara lain : 

a.  Adanya pembangkit yang lepas dari sistem yang mengakibatkan beban 

seharusnya disuplai oleh pembangkit tersebut menjadi tanggungan 

pembangkit lain. 

b.  Adanya gangguan pada saluran transmisi sehingga ada beberapa beban 

yang tidak dapat disuplai oleh salah satu pembangkit dalam sistem 

interkoneksi. 
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2.2.9 Gangguan Beban Lebih Pada Sistem Tenaga Listrik 

Gangguan berupa beban lebih, dapat mempengaruhi keseimbangan antara 

daya yang dibangkitkan dan permintaan beban sehingga menyebabkan beberapa hal 

yang menggangu ketabilan sistem, yaitu : 

a. Penurunan tegangan sistem 

b. Penurunan frekuensi 

Suatu sistem tenaga listrik beserta komponenya memiliki spesifikasi aman 

tertentu berkaitan dengan tegangan. Setiap komponen memiliki nilai batas bawah 

dan batas atas tegangan operasi sistem. Hal ini berkaitan dengan pengaruh 

ketidakstabilan dan kualitas tegangan yang mengakibatkan kerusakan pada 

peralatan. 

Sebagian besar beban pada suatu sistem tenaga listrik memiliki faktor daya 

tertinggal (lagging) sehingga membutuhkan suplai daya reaktif yang cukup tinggi. 

Ketika terjadi gangguan pada salah satu generator dalam sistem interkoneksi maka 

pada generator yang lain akan terjadi kelebihan beban. Bahkan lebih besar bila 

dibandingkan dengan yang mampu dihasilkan oleh generator dan arus yang ditarik 

pun semakin meningkat. Akibatnya turun tegangan yang terjadi semakin besar dan 

menyebabkan kondisi yang tidak aman bagi generator. Turun tegangan biasa juga 

diakibatkan oleh adanya gangguan lain seperti misalnya gangguan hubung singkat. 

Sehingga dalam hal ini penurunan frekuensi merupakan acuan yang lebih baik 

untuk melakukan pelepasan beban.  
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2.2.10 Syarat Pelepasan Beban 

Sebelum dilakukan suatu pelepasan beban yang bertujuan untuk pemulihan 

frekuensi, hendaknya pelepasan beban ini memenuhi beberapa kriteria sebagai 

berikut. 

a.  Pelepasan beban dilakukan secara bertahap dengan tujuan apabila pada 

pelepasan tahap pertama frekuensi belum juga pulih masih dapat dilakukan 

pelepasan beban tahap berikutnya, untuk memperbaiki frekuensi. 

b.  Jumlah beban yang dilepaskan hendaknya seminimal mungkin sesuai 

dengan kebutuhan sistem tenaga listrik dalam memperbaiki frekuensi. 

c.  Beban yang dilepaskan adalah beban yang memiliki prioritas paling rendah 

dibandingkan beban lain dalam suatu sistem tenaga listrik. Oleh sebab itu 

seluruh beban terlebih dahulu diklasifikasikan menurut kriteria - kriteria 

tertentu. 

d.  Pelepasan beban harus dilakukan dengan tepat, sehingga harus ditentukan 

waktu tunda minimum relay untuk mendeteksi apakah penurunan frekuensi 

generator akibat beban lebih atau pengaruh lain seperti misalnya masuknya 

beban yang sangat besar ke dalam sistem secara tiba - tiba (Setevson, 1983). 

 

2.2.11 Indeks Berorientasi pada Beban  

Beberapa indeks tambahan yang sering digunakan untuk mengevaluasi 

keandalan suatu sistem distribusi, yaitu indeks yang berorientasi pada beban. 

yaitu ENS (Energy Not Supplied). 
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ENS merupakan indeks keandalan yang menyatakan jumlah energi yang 

tidak dapat disalurkan oleh sistem selama terjadi gangguan pemadaman atau 

banyaknya MWH yang hilang akibat adanya pemadaman. Secara matematis 

dituliskan sebagai berikut (Dharmawati, 2012). 

     ENS =∑ [Gangguan (MW) x Durasi (h)]……………………….…(2.3) 

      ENS = I x V x COS 𝜑 x Kwbeban x t (menit)…………………….(2.4) 

Keterangan : 

ENS = nilai beban yang di lepas (Mwh) 

I       = Arus (Ampere) 

V      = Tegangan (Volt) 

t        = waktu pelepasan beban (Menit) 

 

2.2.12 Stabilitas Transien 

 

Kualitas tegangan listrik yang diterima konsumen memerlukan lebih banyak 

aspek yang harus ditinjau. Kualitas tegangan  listrik menyangkut parameter listrik 

dalam keadaan tetap (steady state) dan parameter dalam keadaan peralihan 

(transien) (Ikwanul,2013). 

a. Parameter Keadaan Tetap (steady state) 

Keadaan tetap (steady state) merupakan kondisi suatu sistem yang 

berada pada kondisi teratur, parameter yang dipakai untuk menilai mutu 

listrik keadaan tetap sebagai berikut : 

1. Variasi tegangan 

2. Variasi frekuensi 
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3. Ketidakseimbangan  

4. Harmonik 

Dalam sistem penyediaan tenaga listrik, secara umum tegangan 

listrik disuplai diizinkan bervariasi (+5%) dan (-10%) sesuai standar PLN 

sedangkan dalam ANSI C 84,1 diijinkan (-10%) dan (+4%) dalam kondisi 

normal sedangkan dalam kondisi tertentu (darurat) diizinkan (-13%) dan 

(+6%). Ketidakseimbangan dalam sistem tiga fasa diukur dari komponen 

tegangan atau arus urutan negatif (berdasarkan teori komponen simetris). 

Pada sistem PLN komponen tegangan urutan negatif dibatasi maksimum 

2% dari komponen urutan positif. Harmonik tegangan atau arus diukur dari 

besarnya masing - masing komponen harmonik terhadap komponen 

dasarnya dinyatakan dalam besaran prosesnya. Parameter yang dipakai 

untuk melihan cacat harmonic tersebut dipakai cacat harmonic total (total 

harmonic distortion -THD). Untuk sistem tegangan nominal 20 KV dan 

dibawahnya, termaksuk tegangan rendah 220 Volt, THD maksimum 5 %, 

untuk sistem 66 KV keatas THD maksimum 3 %. Untuk menghitung THD 

biasanya cukup dihitung sampai harmonisa ke 19 saja (Ikhwanul, 2013). 

b. Parameter Keadaan Peralihan   

Sistem tenaga listrik yang baik adalah sistem tenaga yang dapat 

melayani beban secara kontinyu tegangan dan frekuensi yang konstan. 

Fluktuasi tegangan  dan frekuensi yang terjadi  harus berada pada batas 

tolerasi yang diizinkan agar pralatan listrik konsumen dapat bekerja dengan 

baik dan aman. Kondisi sistem  yang benar – benar mantap sebenarnya tidak 
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pernah ada. Perubahan beban selalu terjadi dalam sistem. Penyesuaian oleh 

pembangkit akan dilakukan melalui governor dari penggerak mula dan 

eksitasi generator(Ikwanul, 2103). 

Perubahan kondisi sistem yang seketika, biasanya terjadi akibat adanya 

gangguan hubung singkat pada sistem tenaga listrik, dan pelepasan atau 

penambahan beban yang besar secara tiba – tiba. Akibat adanya perubahan kondisi 

kerja dari sistem ini, maka keadaan sistem akan berubah dari keadaan lama ke 

keadaan baru. Periode singkat di antara kedua keadaan tersebut disebut periode 

peralihan atau transien. Oleh karena itu diperlukan suatu analisis sistem tenaga 

listrik untuk menetukan apakah sistem tersebut stabil atau tidak, jika terjadi 

gangguan. Stabilitas transien didasarkan pada kondisi kestabilan ayunan pertama 

(first swing) dengan periode waktu peneyelidikan pada detik pertama terjadi 

gangguan (Ikhwanul, 2013). 

Transient merupakan perubahan variable (tegangan, arus) yang bergantung 

pada perubahan dari suatu kondisi stabil ke kondisi yang lain. Penyebab terjadinya 

transien adalah : 

a. Load swiching (penyambungan dan pemutusan beban) 

b. Capasitance swiching 

c. Transformer inrush current   

d. Recovery voltage 
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2.2.13 Transien Secara Umum 

Secara umum, ada 3 macam transient over voltage, yaitu : 

a. Low frequency transient 

Low frequency transient dengan komponen frekuensi beberapa ratus 

hertz yang biasanya disebabkan oleh capasitor swiching. (Capasitor 

Swiching Transient) (Ikhwanul. 2013). 

Low frequency transient terjadi jika kapasitor melepaskan muatan 

untuk melakukan perbaikan power factor pada jala – jala listrik. Induktansi 

yang ada di jala – jala  kemudian menyebabkan resonansi yang terjadi pada 

frekuensi 400 - 600 hertz pada sistem distribusi. Hal ini akan menyebabkan 

adanya gelombang exponensial teredam. Puncak gelombang ini secara 

teroritis tidak akan melebihi 2x nilai puncak gelombang fundamental. 

Biasanya 120% - 140%. Akan tetapi, nilai ini akan berlipat jika terjadi 

resonansi dengan capasitor yang lain (Ikhwatul,2013). 

 

Gambar 2.3 Capasitor Transient  

(Sumber : http://ikkholis27.wordpress.com;2009) 
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Gambar 2.3 merupakan gambar frekuensi pada jala-jala listrik. Pada  

gambar 2.3 terjadi resonansi pada gelombang yang di akibatkan oleh kapasitor 

yang sedang melepaskan muatan untuk memperbaiki power factor. Hal ini 

akan mengakibatkan gelombang eksponensial terendam. 

b. High Frequency Transient 

High frequency transient dengan komponen frekuensi  beberapa ratus 

kilo - hertz yang biasanya disebabkan oleh inductive load  atau petir (inplus, 

spike, surge). (Ikwanul, 2013) 

Berikut contoh gambar 2.4 gelombang frekuensi jala-jala listrik jika 

terkena sambaran petir. 

 

Gambar 2.4 Transien Petir 

(Sumber : http://ikkholis27.wordpress.com;2009) 

 

Gambar 2.4 adalah gambar gelombang High frequency. High frequency 

dapat disebabkan petir, atau  pemutus beban inductive. Rise time umumnya 

berlangsung dalam orde microsecond, decay  time berlangsung dalam orde 

puluhan sampai ratusan microsecond. Terkadang, decay berupa gelombang 
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osilasi yang terendam secara exponensial dengan frekuensi sekitar 100 kHz 

yang sesuai dengan frekuensi inductor/capasitor equivalent model dari jala-

jala listrik tegangan rendah. Puncaknya bias sampai ratusan sampai ribuan 

voltage, arus yang dihasilkan biasa mencapai beberapa ribu ampere. 

c. Extremely  Fast Transients  

Extremely  Fast Transients, atau EFT, memiliki waktu naik (rise 

time) dan waktu turun (fall time) dalam orde nanosecound. Transien ini 

dapat disebabkan oleh adanya arcing faults seperti jeleknya sikat pada 

motor (Ikhwanul, 2013).  

 

2.2.14 Daya Listrik 

Daya listrik adalah  besarnya laju hantaran energy listrik yang terjadi pada 

suatu rangkaian listrik. Dalam satuan internasional daya listrik adalah W (Watt) 

yang menyatakan besarnya usaha yang dilakukan oleh sumber tegangan untuk 

mengalirkan arus listrik tiap satuan waktu J/s (Joule/detik). Berikut ini rumus (2.5) 

adalah rumus yang digunakan untuk menghitung daya listrik. 

                            𝑃 =
𝑊

𝑡
…………………………………………….(2.5) 

Keterangan : 

      P  = Daya (W) 

 W = Usaha (J) 

 t = Waktu (s)  
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2.2.15 Macam – Macam Daya pada Listrik Arus Bolak - Balik 

Dalam listrik bolak – balik terdapat 3 jenis daya yaitu : 

 

Gambar 2.5 Segitiga Daya 

(Sumber : kusumandarutp.blogspot.co.id) 

Daya aktif (P) digambarkan dengan garis horizontal yang lurus. Daya reaktif 

(Q) berbeda sudut sebesar 90o dari daya aktif. Sedangkan daya semu (S) adalah 

hasil penjumlahan secara vector antara daya aktif dengan daya reaktif. Jika 

mengetahui dari ketiga daya maka dapat menghitung salah satu daya yang belum 

diketahui dengan menggunakan persamaan berikut : 

Daya Aktif (P) 

                           P2 = S2 x Q2 ……………………………………………(2.6) 

                           P2 = √S2 x Q2 ……………………………………..……(2.7) 

Daya Reaktif (Q) 

                           Q2 = S2 x P2 ……………………………………………(2.8) 

                           Q2 = √S2 x P2 ……………………………………..……(2.9) 

Daya Semu (S) 

                           S2 = P2 x Q2 …………………………………….….…(2.10) 

                           S2 = √P2 x Q2 …………………………………..…..…(2.11) 
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a. Daya Aktif (P) 

Daya aktif adalah daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. 

Satuan daya aktif adalah W (Watt) dan dapat diukur dengan menggunakan 

alat ukur listrik Wattmeter. 

            P = V x I x Cos φ………………………………………..(2.6) 

Keterangan : 

P  =  Daya Aktif (W) 

V = Tegangan (V) 

 I = Arus (A) 

Cos φ = Faktor Daya 

b. Daya Reaktf (Q) 

Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan 

magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. 

Satuan daya reaktif adalah VAR (Volt.Amper Reaktif). 

 Q = V x I x sin φ………………………………………..(2.7) 

Keterangan : 

Q =  Daya Reaktif (VAR) 

V = Tegangan (V) 

 I = Arus (A) 

Sin φ = Faktor Reaktif 
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c. Daya Semu (S)  

Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan 

arus listrik. Daya nyata merupakan daya yang diberikan oleh PLN kepada 

konsumen. Satuan daya nyata adalah VA (Volt.Ampere). 

              S = V x I…………………………………………..……..(2.8) 

Keterangan : 

S = Daya Semu (VA) 

V = Tegangan (V) 

 I = Arus (A) 
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