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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

Kegiatan belajar mengajar yang ditempuh mahasiswa di kelas (perkuliahan) 

belumlah cukup untuk menjadi bekal sebagai seorang sarjana setelah lulus dari 

perkuliahan, karena sebagai sarjana teknik, tentu dituntut untuk memiliki 

pemahaman teoritis dan keahlian dalam bidang tertentu agar dapat menghadapi 

dunia kerja. Oleh karena itu, diperlukan suatu mata kuliah yang mengharuskan 

mahasiswa untuk memiliki pengalaman belajar di lingkungan kerja sesuai dengan 

bidangnya. 

Dalam kehidupan sehari-hari, listrik sangat dibutuhkan untuk berbagai 

peralatan dan kegiatan manusia untuk memudahkan pekerjaan dan kegiatannya 

karenakan listrik merupakan salah satu energi yang efisien. Dapat dilihat bahwa 

energi primer yang tersedia di alam, seperti batu bara, air, dan lain-lain tidak dapat 

dimanfaatkan secara langsung. Akibat dari hal tersebut lah, dibutuhkanlah suatu 

sistemuntuk mengkonversi dari energi-energi primer yang tersedia di alam untuk 

diubah menjadi energi listrik oleh sebuah pembangkit listrik.  

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung JatiB yang terletak di pantai 

utara Jepara ini, merupakan penopang listrik terbesar untuk kebutuhan listrik di 

grid Jawa-Madura-Bali yang merupakan beban listrik terbesar di Indonesia. 

Sehingga, keberadaan PLTU Tanjung Jati B ini merupakan objek vital bagi 

kehandalan sistem kelistrikan di Indonesia, sehingga PLTU ini tidak boleh padam 

secara utuh. 
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Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting untuk 

menunjang segala bentuk aktivitas. Selain pemenuhan kebutuhan daya listrik, juga 

diperlukan stabilitas tenaga listrik yang andal. Kestabilan sistem tenaga listrik 

harus dipertahankan dengan baik, dalam keadaan normal maupun setelah terjadi 

gangguan. Gangguan yang terjadi pada sistem kelistrikan dapat dideteksi oleh 

relay proteksi. Bilamana terjadi gangguan relay proteksi kemudian akan memberi 

perintah trip untuk memutus dan memisahkan sistem tenaga listrik dari gangguan. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana menganalisis masalah selalu trip-nya circuit breaker pada sisi 

incoming busbar unit board 1B atau 1A saat energize transformator pada 

unit board 2B atau 2A? 

2. Bagaimana solusi dari masalah terjadinya tripcircuit breaker pada sisi 

incoming busbar unit board 1B atau 1A saat energize transformator  pada 

unit board 2B atau 2A dengan menghitung setting relay proteksinya? 

 

1.3 TUJUAN 

1. Menganalisis dan mencari solusi kasus selalu trip-nya circuit breaker pada 

sisi incoming busbar unit board 1B atau A saat energize transformator 

pada unit board 2B atau A 

2. Menghitung arus residual pada incoming CB di unit board 1B yang trip 

akibat terdeteksinya over current ground pada kasus 

3. Menghitung dan menganalisis setting relay proteksi pada unit board 2B 

pada penyulang ke transformator untuk menganalisis permasalahan yang 

terjadi 
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1.4 BATASAN MASALAH 

1. Tinjauan dilakukan pada permasalahan mengenai kasus pada unit board 

dan station board yang ada untuk mendayai kebutuhan pada PLTU 

Tanjung Jati B Unit 1 dan 2 itu sendiri. 

2. Perhitungan setting relay proteksi didasarkan pada besar arus, tidak 

ditinjau dan diperhitungkan waktunya. 

3. Simulasi dilakukan dengan menggunakan ETAP Versi 7.0.0. 

 

1.5 METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 

1. Metode Observasi 

Melihat secara langsung ke lapangan bagaimana sistem pembangkitan dan 

sistem distribusi dayapada PLTU Tanjung Jati B Unit 1 dan 2 

2. Metode Wawancara 

Proses pengumpulan informasi melalui interaksi secara langsung kepada 

teknisi bidang electrical di PT. TJB Power Service 

3. Studi Literatur 

Pencarian referensi dari data-data tertulis di PT. TJB Power Services 

mengenai sistem distribusi daya, spesifikasi sistem, single line diagram, 

dan lain-lain. 

4. Analisa Perhitungan. 

Menganalisa perhitungan secara langsung berapa arus yang lewat relay 

supaya tida terjadi  over current di PLTU Tanjung Jati B unit 1 dan 2. 
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1.6  SISTEMATIKA PENULISAN TUGAS AKHIR 

 Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang 

tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung dan menjelaskan komponen - 

komponen yang dipakai. 

 

BAB III PERENCANAAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan  rangkaian secara terpisah berdasarkan blok diagram 

perancangannya. 

 

BAB IV ANALISIS PENENTUAN SETTING RELAY PROTEKSI 

ELEKTRONIK UNTUK PROTEKSI SISTEM DISTRIBUSI DAYA 

LISTRIK PLTU TANJUNG JATI B UNIT 1 DAN 2 

Bab ini berisi pembahasan, analisis, dan perhitungan mengenai kasus yang 

terjadi pada sistem distribusi daya PLTU Tanjung Jati B Unit 1 dan 2. 

BAB V PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari laporan dan saran 

atas yang diperoleh dalam pembuatan tugas akhir ini. 

 

 

 


