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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Stabilitas/ tegangan, keandalan serta kontinuitas merupakan hal yang 

harus selalu dikedepankan oleh PT.PLN dalam rangka pemenuhan pelayanan 

dan kepuasan konsumen / pelangganya. Berkaitan dengan perluasan 

pelanggan, meningkat pula kebutuhan masyarakat terhadap energi listrik, 

sehingga kestabilan dan keandalan dari instalasi listrik perlu dijaga. 

Perkembangan yang cukup pesat pada beberapa sektor perekonomian, 

industri dan pembangunan masyrakat, mengakibatkan meningkatnya 

konsumsi energi listrik. Dengan semakin meningkatnya konsumsi energi 

listrik  maka semakin besar pula short circuit yang di alami. Dengan 

terjadinya arus hubung singkat tersebut  menyebabkan /kerusakan /peralatan 

listrik /yang /berada di daerah /titik  terjadinya gangguan dan dapat 

menyebabkan system eror /dalam /penyaluran energi /listrik. PT.PLN 

(Persero) APJ Situbondo. 

Short circuit  merupakan /permasalahan yang /sering /terjadi pada 

power system, /dan sering terjadi pada saluran 3 fase.  Short circuit merupakan 

hubung singkat antara rpenghantarr bertegangan dengan rpenghantar 

berteganganratau pengahantar netral (Ground) dengan penghantar secara 

langsung. Hubung singkat dapat mengakibatkan terjadinya tegangan kedip 

yang dapat mempengaruhi kinerjaperalatan elektronik yang sensitive terhadap 
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perubahan variasi /sehingga /mengakibatkan sumber /masalah /pada 

operasionalr peralatan /elektronik /tersebut.  

Arus /hubung /singkat merupakan /gangguan /pada /system /kelistrikan 

/yang /mempunyai /ciri-ciri /transient /sehinnga /harus //diatasi oleh  

pengaman. /Terjadinya /short circuit /mengakibatkan arus semakin besar 

dengan /magnitude /lebih /besar /dari /kondisi /normal. //Arus //hubung 

singkat /yang //sangat /besar //dapat //membahayakan //peralatan, sehingga 

kelistrikan //yang //terganggu //perlu //diputuskan /dengan PMT (peralatan 

pemutus /tenaga) /atau /Circuit Breakers (CB).  

Selain /Circuit Breakers /dalam /membatasi /arus /lebih /akibat /hubung 

singkat /yang /menuju /ke /titik /gangguan /terdapat /beberapa /solusi /yang 

dapat /digunakan /salah /satunya /dengan /mememasang /Superconducting 

Fault //Current //Limiter (SFCL). 

SFCL /adalah /peralatan pengaman listrik /yang inovatif berdasarkan 

prinsip superkonduktivitas. SFCL /adalah /perangkat /menarik /yang /bisa 

mereduksi //short circuit/ /yang/ //muncul/ /pada/ /jaringan/ /tenaga/ listrik/ 

tanpa //mempengaruhi /sistem/ /listrik/ /selama/ /waktu/ /normal. Dengan 

mengimplimentasikan SFCL maka short circuit /yang/ /terjadi/ /akan/ 

diturunkan /dengan pemanfaatan impedansi/ /dari///SFCL. /SFCL mempunyai 

/impedansi /yang /sangat kecil pada saat keadaan /normal tetapi pada waktu 

keadaan/ /eror/ //mempunyai /impedansi/ //yang sebaliknya. / 
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Dengan /pemasangan /SFCL /diharapkan /dapat /memperkecil /arus 

hubung /singkat /serta /dapat /meminimalisir /pengeluaran biaya /untuk 

penggantian /peralatan /listrik. Bagus Santoso Nugroho, 2017, 1 “ Analisa 

Koordinasi/ Proteksi /Akibat /Pemasangan /Hybrid /Resistive / SFCL di PT. 

AJINOMOTO Indonesia” 

1.2 RumusanNMasalahN 

Setelah adanya latar belakang di atas, dapat ditentukan rumusan 

masalah seperti dibawah ini/ : 

1. Bagaimana// arus hubung singkat sebelum pemasangan Superconducting 

Fault Current Limiter (SFCL) ? 

2. Bagaimana memodelkan system Superconducting Fault Current Limiter 

(SFCL) ? 

3. Bagaimana arus hubung singkat setelah pemasangan Superconducting 

Fault Current Limiter (SFCL) ? 

 

1.3 TujuanN/// 

Pada tugas akhir ini mempunyai tujuan seperti di bawah ini : 

1. Menganalisa)/ arus hubung singkat sebelum pemasangan Superconducting 

Fault Current Limiter (SFCL). 

2. Menganalisa model dari Superconducting Fault Current Limiter (SFCL). 

3. Menganalisa arus hubung singkat setelah pemasangan Superconducting 

Fault Current Limiter (SFCL). 
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1.4 BatasanNMasalahhh 

Tugas akhir ini memiliki batasan-batasan seperti dibawah ini, sehingga 

bisa menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan benar :  

1. Analisa yang /dilakukan di Gardu induk situbundo pada penyulang 

jangkar. 

2. Analisa hubung singkat yang dilakukan adalah 3 phasefault. 

3. Analisa hubung singkat dilakukan pada jarak 10%, 30% dan 50%. 

4. Pemasangan Superconducting Fault Current Limiter (SFCL) pada busbar 

20 kv. 

5. Simulasi dilakukan pada program MATLAB 2016a. 

1.5 Sistematika/ Pembahasan/ 

Dalam penyusunan laporan penelitian ini menggunakan sistematika 

pembahasan seperti dibawah :  

BAB I  : /PENDAHULUANN 

Pada BAB I ini menjelaskan serta menguraikan tentang latar 

belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

sistematika pembahasan.  

BAB II : DASARR TEORII 

  Pada BAB II menjelaskan serta menguraikan tentang dasar teori 

yang mendukung tugas akhir ini agar bisa selesai dengan benar./)/ 

BAB III : METODEE/PENELITIANN 

 Pada BAB III menguraikan serta menjelaskan mengenai metode 

penelitian serta langkah kerja 
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BAB IV : PEMBAHASANN) 

   Pada BAB IV menguraikan tentang Analisis dan pembahasan 

terhadap arus hubung singkat yang terjadi  dengan berbagai 

variabel yang diteliti. 

BAB V : KESIMPULANNDANNSARANN 

  Pada BAB 5 menguraikan dan menjelaskan kesimpulan serta 

saran dari tugas akhir ini. 


