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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Diagram Alir Perancangan dan Pembuatan Sistem 

Untuk melakukan penelitian pada bus transfer di PT. YTL ketika terjadi 

gangguan pada sumber utama, dapat dilakukan dengan beberapa langkah seperti 

gambar diagram alir berikut ini : 
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Gambar 3.1 Flowchart Perancangan dan Pembuatan Sistem 
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3.2 Deskripsi Sistem Distribusi Daya PLTU Paiton Unit 5 dan 6 

3.2.1 Single Line Diagram 10 kV 

 

Gambar 3.2 Single Line Diagram 10 kV 

Di PLTU Paiton Unit 5 & 6 memproduksi listrik dengan kapasitas 640 MW. 

Supply daya untuk beban-beban yang digunakan dalam proses pembangkitan di 

PLTU Paiton  ( House Load) berasal dari 2 sumber yaitu dari daya yang berasal 

dari generator dan dari PLN. Daya yang diproduksi oleh generator nantinya akan 

ditrasmisikan ke jaringan PLN (Jawa-Bali) dan sebagian digunakan untuk supply 

daya untuk peralatan pembangkitan. 

Daya yang dihasilkan generator dengan rating tegangan 21kV dinaikkan 

tegangannya menjadi 500kV menggunakan transformator daya BAT01, daya ini 

akan ditransmisikan ke PLN. Daya yang dihasilkan generator sebagian digunakan 
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untuk mensupply peralatan pembangkitan. Daya yang berasal dari generator 

dengan rating tegangan 21 kV  diturunkan menjadi 10kV menggunakan 

transformator daya BBT01. Trafo BBT memiliki 2 belitan sekunder. Masing-

masing belitan sekunder dari transformator BBT01 dihubungkan dengan busbar 

BBA dan busbar BBB yang memiliki tegangan 10kV . 

Selain itu , busbar 10 kV yakni BBA dan BBB diturunkan tegangannya 

dengan transformator daya BFT01, BFT02, BFT03, BFT04. Transformator daya 

BFT01, BFT02, BFT03 mempunyai 3 belitan dengan rated tegangan 10 kV pada 

belitan primer, 690 V untuk belitan sekunder, dan 400 V untuk belitan tersiernya 

dan transformator BFT04 hanya mempunyai 2 belitan yaitu primer dan sekunder. 

Transformer tersebut digunakan untuk mensupply beban-beban tegangan rendah 

yang terdapat pada busbar low voltage sebagai berikut : 

- Transformator BFT01 dihubungkan dengan busbar BFA 690V dan BFD 400V 

- Transformstor BFT02 dihubungkan dengan busbar BFB 690V dan BFE 400V 

- Transformator BFT03 dihubungkan dengan busbar BFF 690V dan BFH 400V 

- Transformator BFT04 dihubungkan dengan busbar BFG 690V  

Untuk keandalan sistem distribusi dayanya, setiap busbar low voltage yang 

memiliki rating tegangan yang sama terdapat intertie yang akan menutup apabila 

salah satu busbar tidak mendapat supply daya dari feeder incomingnnya, 

diantaranya : 

- Intertie Busbar BFA dan BFB 

- Intertie Busbar BFD dan BFE  

- Intertie Busbar BFF dan BFG  
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3.2.2 Single Line Diagram 150 kV (Station Service) 

 

Gambar 3.3 Single line Diagram 150 kV (Station Sevice) 

Pada kondisi awal unit start-up dan dalam proses Unit shutdown supply daya 

untuk beban-beban (House Load) di PLTU Paiton di Unit 5&6 diperoleh dari 

jaringan PLN dengan rating tegangan 150kV . Tegangan dari jaringan 150 kV 

akan diturunkan menjadi 10kV dengan transformator daya BCT01 dan BCT02. 
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Transformator daya BCT01 dan BCT02 mempunyai 2 belitan sekunder yang 

masing-masing belitan akan dihubungkan dengan busbar BCC  dan BCD. Pada 

kondisi unit start up / shutdown busbar BCC dan BCD digunakan mensupply 

beban(houseload) dimana terdapat intertie sebagai berikut : 

 BCC ke : busbar BBA unit 5 dan busbar BBB unit 6 

 BCD ke : Busbar BBB unit 5 dan Busbar BBA unit 5 

Selain itu busbar BCC  dan BCD digunakan untuk mensupply beban-beban 

10kV lainnya, diantaranya: 

a. Busbar BCC  

- Spare  

- BJT11 Water Treatmen   

- BJT17 Clorination Rectifier  

b. Busbar BCD  

- BJT12 Water Treatmean  

- BJT18 Clorination Rectifier  

- Spare  

Dari busbar BCC dihubungkan dengan busbar BCE yang akan digunkan 

untuk mensuplay beban-beban motor dan ada juga yang diturunkan  rate 

tegangannya dengan transformator daya sebelum digunakan untuk bebean motor 

diantaranya: 

- BC01 Crusher 1  

- Spare  

- Transformator BLT05 untuk Ash Handling   

- Transformator BLT01 untuk LV Distribution  

- Transformator BLT07 untuk PC Supply Escape Lighting
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Busbar BCE dihubungkan lagi dengan busbar BCG yang akan digunkan 

untuk mensuplay beban-beban motor dan ada juga yang diturunkan  rate 

tegangannya dengan transformator daya sebelum digunakan untuk beban motor 

diantaranya: 

- EAA motor Shipunloader 1 

- EAD motor Reclaimer 1 

- Transfomator BLT03 untuk LV Distribution 

Dari busbar BCD dihubungkan dengan busbar BCE yang akan digunakan 

untuk mensuplay beban-beban motor dan ada juga yang diturunkan  rate 

tegangannya dengan transformator daya sebelum digunakan untuk bebean motor 

diantaranya: 

- BC02 Crusher 1 

- Spare  

- Transformator BLT06 untuk Ash Handling  

- Transformator BLT02 untuk LV Distribution 

Busbar BCD dihubungkan lagi dengan busbar BCH yang akan digunkan 

untuk mensuplay beban-beban motor dan adajuga yang diturunkan  rate 

tegangannya dengan transformator daya sebelum digunakan untuk bebean motor 

diantaranya: 

- EAA02 motor Shipunloader 2 

- EAD02 motor Reclaimer 2 

- Transfomator BLT04 untuk LV Distribution 

Selain itu , dari busbar BCC dan BCD 10kV diturunkan tegangan dengan 

transformator daya  BHT01, BHT02, BHT03, BHT04 menjadi 400V. 

Transformator BHT mempunyai 2 belitan yang dihubungkan dengan busbar 400V 

untuk mensupply beban motor 400V diantaranya : 
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- Transformator BHT01 dihubunngkan dengan busbar BHA dan BHB  

- Transformator BHT02 dihubunngkan dengan busbar BHC dan BHD  

- Transformator BHT03 dihubunngkan dengan busbar BHE 

- Transformator BHT04 dihubunngkan dengan busbar BHF 

Untuk keandalan sistem distribusi dayanya, setiap busbar low voltage yang 

memiliki rating tegangan yang sama terdapat intertie yang akan menutup apabila 

salah satu busbar tidak mendapat supply daya dari feeder incomingnnya, 

diantaranya : 

- Busbar BCE dan BCF  

- Busbar BCG dan BCH  

- Busbar BHE dan BHF  

- Busbar BHA dan BHC  

- Busbar BHB dan BHD 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Data PLTU Paiton Unit 5 dan 6 

 Generator  

Generator yang digunakan pada PLTU Paiton Unit 5 dan 6 merupakan 

generator yang identik spesifikasinya namun yang membedakannya adalah serial 

number saja yaitu M127843 dan M127844. Keduanya merupakan generator 3 

fasa yang menggunakan sistem brushless, dengan cara pemasangan penyearah 

pada poros generator. Generator menggunakan penguatan medan yang berasal 

dari pilot exiter dan main exiter. Keduanya generator memiliki name plate sebagai 

berikut : 
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Tabel 3.1 Rating Plate Generator 

 

 

Tipe Generator yang digunakan di PT YTL Jawa Timur adalah THDF 115/67 dibaca 

dengan ketentuan 

o T : Three Phase Turbo agaenerator 

o H  : Hydrogen Cooled 

o D : Direct Axial Gas Cooling of Rotor Winding 

o F : Direct Axial Water of Stator Winding 

o 115 : Badan Rotor berdiameter 115 cm 

o 67 : Panjang Inti Stator 67 dm 

 

 

 

SIEMENS 

GENERATOR M127843/ M127844 1998 

THDF 115/67 50 /s RIGHT 

3~ YY U V W  

2100V + 5% 21692 A S1 

789 000 kVA cos = 0,71  

EXTERNAL EXCITATION 414V 5434 A 

CLASS. OF INSUL. MAT.: F IM1106 IP 54 

H2   COOLING : 4,5 BAR COLD GAS TEMP. : MAX. 40 C 

STATOR TRANSPORT WEIGHT : 316 Mg IEC 

ROTOR TRANSPORT WEIGHT. : 73Mg  

Siemens AG. Bereich Energieezeugung (KWU) 
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3.4 Desain Rancangan Simulasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Desain Rancangan Untuk Simulasi 

 Pada Desain diatas Generator 1 digambarkan sebagai sumber utama pada 

pembangkit sedangkan Generator 2 digambarkan sebagai sumber alternatif 

bilamana sumber utama tidak dapat mensuplai listrik sendiri dikarenakan ada 

gangguan atau sedang shutdown. Sehingga sumber alternatif ini digunakan untuk 

mensupply beban-beban motor agar tetap berproduksi, jika beban motor ini tidak 

mendapat supply listrik maka tidak dapat beroperasi dan mengakibatkan dampak 

ekonomi pada pembangkit tersebut. 

 Dari desain diatas posisi normal untuk Circuit Breaker 1 pada kondisi tertutup 

(NC) dan Circuit Breaker 2 pada kondisi terbuka (NO). Bila di generator 1 ini 

G1 G2 

Beban 

CB1 

 

 

CB2 

Alat ukur  

Trafo Trafo 
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mengalami gangguan maka Circuit breaker 1 ini terbuka dan akan ditransfer ke 

circuit breaker 2 sehingga circuit breaker 2 akan tertutup (NO). 

3.5 Pemodelan Jenis Transfer System 

 

Gambar 3.5 Pemodelan Rangkaian Transfer Sistem 

 

Pada pemodelan trasnfer sistem fast transfer dan inphase transfer 

pemodelannya sama yang dibedakan hanya waktu saat melakukan transfer. 

Pemodelan rangkaian transfer di atas ini dalam keadaan normal jadi circuit 

breaker utama dalam kondisi Normaly Close (ABS NC) sedangkan untuk circuit 

breaker alternatif dalam kondisi Normaly Open (ABS NO). 

 

 
Gambar 3.6 Cicuit breaker pada Fast Transfer 

 

Pada circuit breaker fast transfer diatas untuk perancangan waktu perpindahan 

pada saat transfer di circuit breaker utama dan alternatif diatur 0.1 detik (1 detik – 

1.1 detik). Sehingga pada saat running detik 1.1 posisi circuit breaker alternatif 

akan NC dan circuit breaker utama akan NO. 
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Gambar 3.7 Circuit Breaker InPhase Transfer 

 

Pada circuit breaker Inphase transfer diatas untuk perancangan waktu 

perpindahan pada saat transfer di circuit breaker utama dan alternatif diatur 0.8 

detik (1 detik – 1.8 detik). Sehingga pada saat running detik 1.8 posisi circuit 

breaker alternatif akan NC dan circuit breaker utama akan NO. 

3.6 Menentukan Tegangan di Bus 10 kV 

Dari sumber sendiri daya yang terpasang pada genarator adalah 802 MVA 

dan yang dihasilkan mencapai 640 MW per unit. Adapun daya yang dijual adalah 

610 MW sedangkan untuk pemakaian sendiri adalah 25 sampai 30 MW. Dengan 

tegangan yang dihasilkan pada generator adalah 21 kV. Untuk pemakain sendiri 

dari tegangan 21 kV diturunkan melalui UAT (Unit Auxiliary Transformer) 

menjadi 10 kV. Selanjutnya menuju ke breaker dan Bus. 

  

3.6.1 Tegangan dan arus Generator  

 

 

Gambar 3.8 Hubung Star Pada Rangkaian Listrik 

http://4.bp.blogspot.com/-5nXaw2_OpiI/T8Hak-f9jFI/AAAAAAAAAUQ/IyFtT9xAk34/s1600/wye.png
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Gambar 3.9 Diagram Phasor Tegangan 

Pada gambar di atas, tegangan EAB, EBC dan ECA merupakan tegangan line 

dimana  : 

EAB = EAN + ENB = EAN - EBN  ............................................................... (3.1) 

EBC = EBN + ENC = EBN – ECN  .............................................................. (3.2) 

ECA = ECN + ENA = ECN – EAN   .............................................................. (3.3) 

Pada gambar b memperlihatkan diagram phasor di mana dapat dilihat 

bahwa tegangan phase EAN, EBN dan ECN memiliki magnitude yang sama namun 

terpisah satu sama lain sebesar 120º.  

Tegangan line EAB merupakan penjumlahan dari vector EAN dan 

EBN begitupun dengan tegangan line EBC dan ECA dan juga terpisah 120º satu 

dengan yang lainnya. 

       ........................................................................ (3.4) 

3.6.2 Daya Generator 

Jumlah daya yang diberikan oleh suatu generator 3 fase atau daya yang 

diserap oleh beban 3 fase, diperoleh dengan menjumlahkan daya dari tiap-tiap 

fase. Pada sistem yang seimbang, daya total tersebut sama dengan tiga kali daya 

fase, karena daya pada tiap-tiap fasenya sama. 

 
Gambar 3.10 Aliran Arus dan Tegangan 

http://3.bp.blogspot.com/-5rUZULBHBys/T8HbdPlh3GI/AAAAAAAAAUo/pQ0Us4ldG_E/s1600/Rumus+wye1.png
http://4.bp.blogspot.com/-O65VQU1fIso/T8HbNqwluqI/AAAAAAAAAUg/K_hpXr7Z7GA/s1600/phasor+tegangan+wye.png
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Jika sudut antara arus dan tegangan adalah sebesar θ, maka besarnya daya 

perfasa adalah : 

P fase = V fase . Ifase . cosθ ..................................................................(3.5) 

Keterangan :  

 Vfase : Tegangan Fase 

 Ifase : Arus Fase 

 Cosθ : 0.45 

Sedangkan besarnya total daya adalah penjumlahan dari besarnya daya tiap 

fase, dan dapat dituliskan dengan, 

Ptotal = 3.V fase . I fase . cos θ .............................................................(3.6) 

Pada hubungan bintang, karena besarnya tegangan saluran adalah 1,73Vfase 

maka tegangan perfasanya menjadi Vline/1,73, dengan nilai arus saluran sama 

dengan arus fase, IL = If, maka daya total (PTotal) pada rangkaian hubung 

bintang (Y) adalah: 

Ptotal = 3.VL / 1,73 . IL . cos θ = 1,73.VL . IL .cos θ ..........................(3.7) 

3.7 Menghitung Arus Pada Bus 10 kV 

Vline : 10 kV 

 

 

 

 

     Vph....? 

                                 Vline 10kV 

 

     Vline 10 kV  
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IA = IB = IC = Iphase = Iline 

Keterangan :  

Iphase  = Arus Phase 

IA  = Arus Pada Line A 

IB  = Arus Pada Line B 

IC  = Arus Pada Line C 

VPhase  = VA = VB = VC  ≠ Vline 

Keterangan : 

Vphase  = Tegangan Phase 

VA  = Arus Pada Line A 

VB  = Arus Pada Line B 

VC  = Arus Pada Line C

 

 

Gambar 3.11 Segitiga Daya 

S = √𝑃2 + 𝑄2  / Vphase . Iphase   .................................................................... (3.8) 

P = Vphase. Iphase . cos∅ ................................................................................ (3.9) 

Q = Vphase . Iphase . sin∅ ............................................................................. (3.10) 

 

Gambar 3.12 Block Parameter Beban  
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 Pada block parameter diatas dapat dilihat hasil dari tegangan phase to 

netral yang mengalir pada Va sebesar 5773.5 kemudian pada Vb sebesar 5773.5 

dan pada Vc sebesar 5773,5 V sehingga Va=Vb=Vc. Kemudian untuk active 

power (daya) pada Pa sebesar 29.7 MW, Pb sebesar 29.7 MW dan Pc sebesar 29.7 

MW sehingga Pa=Pb=Pc. 

 

3.8 Menentukan Arus Breaker Pada Bus 10 kV 

Bus adalah tempat berkumpulnya saluran-saluran yang diberi tegangan dan 

akan meneruskan kesaluran-saluran lain. Sebelum menuju ke bus maka ada alat 

untuk pengaman bus yaitu breaker. Breaker berguna sebagai safaty untuk bus, 

yang mana apabila ada arus yang berlebihan (over current) yang menuju ke bus 

maka breaker akan berfungsi sebagai open. 

 

Tabel 3.2 Arus Breaker Pada Bus 10 kV 

Arus Breaker Pada Bus 10 kV 

Sumber Incoming Nama Breaker Arus Breaker (Ampere) 

UAT 
CB BT1 

5000 
CB BT2 

START UP 

CB CT1 

5000 
CB CT2 

CB CT3 

CB CT4 

CROSS TIE BREAKER 
CB TF1 

5000 
CB TF2 

 

 

3.9 Menghitung Voc Pada Bus 10 kV 

Untuk mengetahui karekteristik pada transfer bus maka perlu menganalisa 

voltage open circuit (Voc) yang mana dapat dikalkulasikan dengan menggunakan 

yaitu:  

Voc = .......................... (3.11) 
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Dimana: 

VR = Tegangan yang diasumsikan (1 PU (asumsi pada 50Hz)) 

VB = Tegangan Bus (Actual) 

f     = frekuensi 

3.10 Simulasi Simulink Matlab 

Gambar 3.13 Simulasi Simulink Matlab 


