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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. YTL Jawa Timur adalah perusahaan cabang Pembangkit Listrik Tenaga 

Uap (PLTU) swasta yang ada di Indonesia yang berpusat di Kuala Lumpur. PT. 

YTL ini merupakan Pembangkit Listrik Tenaga Uap terbesar kedua di Indonesia 

setelah PT. JAWA POWER. PT. YTL bergerak dalam bidang pengoperasian dan 

perawatan PLTU untuk unit 5 dan 6. PLTU ini berbahan bakar batubara dengan 

kapasitas 2 x 640 MW untuk memenuhi kebutuhan listrik di Jawa, Bali dan 

Madura. melalui perjanjian jual listrik (PPA) dengan PT. PLN Persero selamaa30 

tahun. Pembangkit listrik mulai dibangun pada tahun 1996 untuk unit 6 dan 

memasuki operasi komersial pada tahun 2000 untuk unit 5 yang dibangun saat 

proyek Paiton Privat Power Project Phase II yang dimiliki oleh PT. JAWA 

POWER. Sedangkan pada Private Power Phase I dibangun untuk unitt7 dan unit 

8 yang dioperasikan oleh PT. IPMOMI. 

Pada PLTU swasta Unit 5 dan 6 memiliki 2 unit turbo generator besar 

dengan berbahan bakar batubara. Keluaran dari generator itu sendiri dapat dibagi 

atas listrik yang akan dijual ke PLN dan listrik yang akan dipakai sendiri. 

Adapun listrik yang akan dipakai sendiri memiliki beberapa bus dengan tegangan 

medium yaitu 10 kV, pada setiap bus memiliki beban motor-motor besar 

(kebanyakan motor induksi) seperti motor-motor pada alat bantu di boiler, turbin 

dan lain-lain. Sehingga apabila terjadi gangguan di generator atau di Unit 

Auxiliary Transformer (UAT) maka perlu menggunakan sumber yang lain 

(sumber alternatif) yaitu sumber Start Up Tranformer 150/10 kV dari PLN dan 

dari UAT unit generator lainnya . Istilah tersebut dinamakan auto bus transfer. 

Pada saat terjadinya bus transfer akan mengalami yang namanya Load Shedding 

yang mengakibatkan Jatuh tegangan . 

Penggunaan dari bus transfer dapat memindahkan beban- beban pada bus 

dari sumber Utama ke sumber alternatif. Memindahkan dari sumber utama ke 

sumber alternatif harus dengan kecepatan yang sangat tinggi untuk menghindari 

kerusakan pada motor-motor besar pada  bus, dengan cara yang aman sehingga 
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tidak memiliki dampak ekonomi yang merugikan pada suatu PLTU paiton unit 5 

dan 6.  

Skema bus transfer pada PLTU Paiton Unit 5 dan 6 terdiri dari Hot transfer, 

Fast Transfer & Delay Transfer (In Phase Transfer dan Residual Voltage Transfer). 

Jenis transfer yang akan dibahas yaitu Fast Transfer dan Delay Transfer (In Phase 

Transfer dan Residual Voltage Transfer). Fast Traansfer adalah transfer bus dimana 

membukanya CB utama sebelum menutupnya CB alternatif sumber listrik yang 

lain atau perpindahan breaker ini disebut “Break Before Makes”. Sedangkan 

Delay Transfer adalah termasuk dari 2 jenis transfer yang secara nyata berbeda, 

yaitu IN PHASE dan RESIDUAL VOLTAGE.  In phase transfer pada dasarnya 

sinkronisasi suatu High Speed Automatic antara tegangan di bus motor dan 

sumber listrik baru / alteratif. Alternatif Source Breaker harus menutup, kemudian 

kontak-kontak breaker tersebut pada waktu 0 (Zero) phasa breaker menurunkan 

perbedaan besarnya tegangan magnitude antara sumber listrik baru (New Source) 

dengan tegangan bus yang ada. Residual Voltage adalah menunggu sampai 

tegangan bus turun dibawah set point yang ditetapkan (misalnya lebih kecil dari 

70 – 75 % dar tegangan bus) sebelum CB start up (CB Backup) menutup. Teknik 

ini lebih lambat dari pada metode-metode diatas. 

Pada skripsi ini dibahas mengenai analisa penggunaan auto bus transfer 

sistem (Fast Transfer dan Inphase Transfer) pada bus 10 kV ketika terjadi 

gangguan pada generator atau Unit Auxiliary Transformer (UAT) di PT. YTL, 

dengan analisa ini diharapkan dapat mengoptimalkan perpindahan daya dari 

sumber utama ke sumber alternatif lainnya dengan memperhatikan waktu dan 

tegangan jatuh dalam batasan yang diijinkan pada saat transfer sistem untuk 

menghindari kerusakan pada motor-motor besar pada  bus. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

a) Berapa besar drop tegangan pada bus 10 kV PT. YTL akibat perpindahan 

sumber listrik dari generator  ke sumber alternatif lainnya ? 

b) Bagaimana menentukan karakteristik voltage bus saat transfer ? 

c) Bagaimana mensimulasikan Auto Bus Transfer yang ada di PT. YTL ? 
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1.3 Tujuan 

a) Mendapatkan besar drop tegangan pada bus 10 kV PT. YTL akibat

perpindahan sumber listrik dari generator  ke sumber alternatif lainnya

b) Menganalisa voltage open circuit (Voc), untuk menentukan karakteistik

voltge bus saat transfer.

c) Mensimulasikan serta menganalisis auto bus transfer

1.4 Batasan Masalah 

a) Menganalisis Jenis Auto Bus Transfer (Fast Transfer dan Delay

Transfer)

b) Penelitian dilakukan pada jaringan distribusi daya listrik di PT. YTL

c) Skenario yang dilakukan dalam tugas akhir ini adalah perpindahan

sumber listrik dari generator ke sumber alternatif lainnya akibat

gangguan dari Generator sebagai sumber utama di bus.

d) Perancangan distribusi listrik Single Line Diagram (SLD) tersebut

disimulasikan dengan menggunakan Simulink Matlab 2017b


