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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1. Single Line Diagram 

Single Line Diagram adalah saluran transmisi maupun distribusi untuk 

saluran listrik khususnya tegangan bolak balik (AC) 3 fasa. Saluran – saluran 

tersebut menyalurkan tenaga listrik dari pusat-pusat sumber listrik ke pusat-pusat 

beban yang membentuk suatu jaringan atau interkoneksi yang cukup rumit 

(Taufik Hidayat (2015)). 

 

Gambar 2.1 Single Line Diagram Paiton Unit 5 atau 6 

Gambar diatas Generator menyuplai listrik ke jaringan extra tinggi 500 kV 

dan daya yang di hasilkan 640 MW dan adapula untuk pemakaian sendiri sebesar 

30 MW. 
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Berikut merupakan simbol-simbol yang paling sering dipakai dalam 

representasi oleh single line diagram : 

 

Gambar 2.2 Simbol Yang Dipakai Pada Single Line Diagram 

Keterangan Gambar : 

1. NO dan NC Utama 

2. No Fuse Breaker 

3. Air Circuit Breaker 

4. Fuse 

5. Resistance 

6. Rectifier 

7. Thyrifier 

8. Shunt Capasitor 

9. Reactor 

10. CT Current Transformer 

11. Power Transformer 

12. AC Generator 

13. Motor 

14. Frequency meter 

15. WATT meter 

16. Ampere meter 

17. Volt meter 

18. Zero-Phase Sequence 

19. Reactive Power meter 

20. Magnetic Contactor 

 

2.2. Switchgear 

Menurut Darmanaija (2015), Switchgear adalah suatu sistem proteksi yang 

digunakan untuk menjaga kelangsungan pasokan listrik pada PLTU. Switchgear 

merupakan circuit breaker yang digunakan sebagai penghubung dan pemutus 

beban listrik. 
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 Komponen-Komponen Utama Switchgear 

a. Busbar (Rel) 

Busbar (Rel) adalah suatu komponen utama dari switchgear yang berfungsi 

sebagai tempat atau mediator untuk menghubungkan beberapa rangkaian atau 

peralatan (Darmanaija (2015)).  

b. Circuit Breaker (CB) 

Circuit Breaker atau Pemutus Daya (PMT) adalah peralatan pada sistem 

tenaga listrik yang digunakan sebagai pemutus atau penghubung pada rangkaian 

sistem tenaga listrik dan sisi beban yang dapat bekerja.secara otomatis ketika 

terjadi gangguan atau sedang dalam perawatan atau perbaikan. Jenis-jenis PMT 

berdasarkan media insulator dan material dielektriknya terbagi menjadi lima jenis, 

yaitu: air CB, air blast CB, Oil CB , SF 6 CB, Vacum CB.   

Didalam pengerjaan tugas akhir ini di PT YTL digunakan jenis PMT SF 6 

yang merupakan Sakelar PMT  untuk memutus arus sampai 40 kA dan pada 

rangkaian bertegangan sampai 765 kV, PMT yang dipakai menggunakan media 

gas. SF6 (Sulphur hexafluoride). 

c. Disconnection Switch (DS) 

Pemisah (DS) adalah alat yang digunakan untuk memisahkan bagian 

rangkaian tertentu dan rangkainnya dalam sutu sistem dan hanya dapat diproses 

pada saat rangkaian tak berbeban. 

DS hanya dapat dilihat secara visual bahwa suatu peralatan listrik sudah 

bebas dari tegangan kerja. 

2.3. Bus Transfer Sistem 

Bus Transfer Sistem adalah proses yang dirancang untuk memberikan 

kontinuitas penyaluran daya kepada beban motor besar yang terpasang pada bus 

dengan menstransfer bus dari sumber utama ke sumber alternatif (International 

Journal of Control, Automation, and System, vol. 3, no. 2 (2005)). 
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 Tipe-tipe Transfer  

Bus transfer dapat dikategorikan dalam tiga tipe umum tergantung pada 

waktu circuit terbuka yang dibutuhkan untuk transfer. Transfer pararel (Hot Bus 

Transfer), Fast Transfer, dan Delayed Transfer 

a. Hot Bus Transfer 

Menurut Didi Jasril, (2011) pada penelitiannya Paralel transfer (Hot Bus 

Transfer) adalah metode yang secara luas digunakan pada waktu paralel antara 2 

sumber listrik di unit pembangkit listrik dilakukan sewaktu start up dan shutdown 

unit. Pada proses shutdown pembangkit listrik memindahkan beban motor-motor 

listrik dari sumber listrik Utama ke sumber Alternatif melalui masing masing 

Circuit Breaker (Main Breaker dan Alternatif Breaker) atau perpindahan ini 

disebut “MAKES BEFORE BREAK” 

Sebaliknya pada proses start up pembangkit listrik pada beban motor- motor 

listrik dipindahkan dari sumber Alternatif ke sumber Utama pada Generator 

pembangkit listrik tersebut.  

Persyaratan transfer secara paralel (Hot Bus transfer) dapat menggunakan 

synchro-check relay untuk meyakinkan perbedaan phasa, tegangan & phase angle 

antara sumber listrik utama (Main Source) dengan alternatif (Alternatif Source). 

Tanpa adanya synchro check relay (Permissive Relay) suatu perbedaan phasa 

yang besar dari sumber listrik yang melalui sistem bus dapat menyebabkan 

kerusakan pada beban-beban motor di bus sistem tersebut. 

b. Fast Transfer 

Pada transfer ini membukanya CB Utama sebelum menutup CB Alternatif 

sumber listrik yang lain atau perpindahan breaker ini disebut “BREAK BEFORE 

MAKES”. Enable Fast transfer kira-kira selama durasi 170 ms setelah CB utama 

(main breaker,I/CI breaker) membuka dengan waktu kira-kira 10 ms(Amit Raje 

2008 ; Didi Jasril 2011).  

Fast Transfer mensyaratkan suatu High Speed Synchrocheck Relay untuk 

meyakinkan bahwa perbedaan Sudut Phasa (phase angle) antara Tegangan Bus 

Motor (Motor Bus Voltage) dengan tegangan Sumber Listrik Alternatif (Alternatif 

Source) atau Sumber Listrik Baru (New Source) didalam batas yang 
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memungkinkan sebelum menutupnya breaker CB Alternatif dari sumber listrik 

baru. 

c. Delayed Transfer 

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 / alternatif. 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 (Didi Jasril (2011)). 

 

2.4. Transformator 

Menurut Sandra Aditya kurinawan (2012), pada penlitiannya Transformator 

(trafo) adalah suatu peralatan pada sistem tenaga listrik untuk mengubah tegangan 

arus bolak-balik dari satu tingkat ke tingkat yang lain. Misal Trafo 21 kV di Step 

Up menjadi 500 kV itu dinamakan tranformator Step Up. Trafo memiliki 3 

kumparan yaitu Primer,sekunder dan Tersier. 

 Prinsip Kerja Transformator 

Menurut Darmanaija (2015), Jika salah satu kumparan pada trafo diberi arus 

bolak-balik, maka akan menimbulkan garis gaya magnet berubah-ubah. Akibatnya 

pada kumparan yang diberi arus bolak balik (misal kumparan primer) akan terjadi 

induksi yang kemudian kumparan sekunder menerima garis gaya magnet dari 

kumparan primer yang jumlahnya juga akan berubah-ubah. Maka pada kumparan 

sekunder juga akan timbul induksi yang berakibat antara dua ujung terdapat beda 

tegangan. 

𝐸2 ∙  𝐼1 = 𝐸1 ∙ 𝐼2 .....................................................................(2.1) 
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𝐼1

𝐼2
=

𝐸1

𝐸2
 karena 

𝐸1

𝐸2
=

𝑁1

𝑁2
 maka : 

𝐼1

𝐼2
=

𝑁1

𝑁2
 atau 𝑁1 ∙ 𝐼2 = 𝑁2 ∙ 𝐼1 

Dimana:  

E1 : Gaya Gerak Listrik induksi sisi primer  

E2 : Gaya Gerak Listrik induksi sisi skunder 

N1 : Jumlah lilitan pada kumparan primer 

N2 : Jumlah lilitan pada kumparan sekunder 

Jadi Gaya Gerak Listrik induksi dimasing-masing kumparan berbanding lurus 

dengan jumlah lilitan. Kuat arus dimasing-masing kumparan berbanding dengan 

jumlah lilitan. 

2.5 Transformator Distribusi 

Trafo distribusi digunakan untuk membagi atau menyalurkan arus energi 

listrik agar jumlah energi yang terbuang dan hilang tidak terlalu banyak 

Trafo distribusi ada yang berfasa tunggal atau berfasa tiga, dan ukurannya 

berkisar dari kira-kira 5 – 500 kVA. Impedansi trafo distribusi ini pada umumnya 

sangat rendah, berkisar dari 2% pada unit-unit yang kurang dari 50 kVA sampai 

dengan 4% untuk unit-unit yang lebih besar dari 100 kVA.  

 Perhitungan Arus Beban Penuh 

Menurut B.L. Theraja,A,K. Theraja A textbook Vol II, Daya transformator 

distribusi dilihat dari sisi tegangan yang tinggi dapat dirumuskan sebagai berikut : 

P = √3 V I Cos O................................................................ (2.2) 

Dimana: 

P : Daya Transformator (kVA) 

V : Tegangan Sisi Primer Pada Transformator (kV) 

I : Arus Jala-Jala (A) 
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Sehingga untuk menghitung arus beban penuh (full load) dapat menggunakan 

rumus: 

IFL = 
P

√3.𝑉
 ................................................................................... (2.3) 

Dimana: 

IFL : Arus Beban Penuh (A) 

P : Daya Transformator (kVA) 

V : tegangan sisi sekunder transformator (kV) 

2.6 Daya 

Menurut Sandra Aditya Kurniawan (2012), Daya adalah energi yang 

dibangkitkan atau laju energi yang dihantarkan selama melakukan usaha. Daya 

memiliki satuan yaitu Joule/detik atau watt. Beban listrik yang terpakai 

ditentukan.oleh reaktansi (R), induksi (L), dan capasitansi (C). Sedangkan 

besarnya pemakaian energi listrik disebabkan oleh banyak dan beraneka ragamnya 

beban listrik yang dipakai dalam industri. 

Beban listrik memiliki 3 macam yaitu beban resistif, beban induktif, dan 

beban kapasitif. Berikut ini akan dijelaskan tentang ketiga beban tersebut : 

 Umumnya beban listrik yang digunakan dalam industri besar bersifat 

induktif dan kapasitif, beban induktif yangjbersifat positif.membutuhkan 

daya reaktif seperti trafo dan penyearah, motor induksi (AC) dan lampu TL. 

 Daya reaktif dapat dihasilkan dari beban kapasitif yang bersifat negatif. 

Daya reaktif ini merupakan daya yang tidak dapat digunakan sebagai 

sumber tenaga, namun diperlukan untuk proses transmisi energi listrik pada 

beban.  

 Penjumlahan vektor dari daya reaktif (Q) dan daya aktif (P) biasa disebut 

dengan daya semu (S), daya semu adalah daya yang terukur atau terbaca 

pada alat ukur.  
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Gambar 2.3 Segitiga Daya 

Dari gambar diatas terlihat bahwa semakin besar nilai daya reaktif (Q) 

maka akan meningkatkan sudut antara daya nyata dan daya semu atau biasa 

disebut dengan power factor / COS φ.  Sehingga daya yang terbaca pada alat ukur 

(S) lebih besar daripada daya yang sebenarnya dibutuhkan oleh beban (P). 

Berdasarkan gambar diatas, daya listrik dibagi dalam tiga macam daya 

sebagai berikut : 

 Daya Nyata (P) 

 Daya nyata adalah daya listrik yang digunakan untuk melakukan energi  

yang sebenarnya. 

Rumus daya 1 fasa 

P = V x I x Cos Ø...........................................................(2.4) 

Rumus daya 3 fasa 

P = √3 x V x I x Cos Ø...................................................(2.5) 

 

Keterangan : 

P  = Daya Nyata (Watt) 

V  = Tegangan (Volt) 

I  = Arus yang mengalir (Amper) 

Cos Ø =  Faktor Daya 
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 Daya Semu (S) 

Daya semu adalah daya listrik yang melalui suatu penghantar transmisi 

atau distribusi yang dimana hasil perkalian antara arus dan Tegangan yang 

melalui penghantar. 

Rumus daya semu 1 fasa 

S = V x I.........................................................................(2.6) 

Rumus daya semu  3 fasa 

S = √3 x V x I ................................................................(2.7) 

Keterangan : 

S = Daya semu (VA) 

V = Tegangan (Volt) 

I = Arus yang mengalir pada penghantar (Amper) 

 Daya Reaktif (Q) 

Daya reaktif merupakan selisih antara daya semu yang masuk pada 

penghantar dengan daya aktif pada penghantar itu sendiri atau daya yang 

diperlukan untuk pembentukan medan magnet. Daya reaktif ini adalah hasil kali 

antara besarnya arus dan tegangan yang dipengaruhi oleh faktor daya. 

Rumus daya reaktif 1 fasa 

Q = V x I x Sin Ø ...........................................................(2.8) 

Rumus daya reaktif 3 fasa 

Q = √3 x V x I x Sin Ø ..................................................(2.9) 

Keterangan : 

Q  = Daya reaktif (VAR) 

V  = Tegangan (Volt) 

I  = Arus (Amper) 

Sin  Ø =  Faktor Daya 

Dari penjelasan ketiga macam daya diatas, kita dapat simpulkan bahwa: 
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