
6 
 

BAB II  

LANDASAN TEORI 

 Hubung Singkat 

2.1.1 Pengertian Hubung Singkat 

Gangguan hubung singkat adalah salah satu penyebab gangguan pada 

sistem tenaga listrik. Gangguan ini terjadi karena adanya saluran fasa yang 

terhubung dengan tanah atau dengan saluran fasa lainnya. Hubung singkat ini 

mengakibatkan timbulnya aliran arus dengan nilai yang besar menuju ke titik 

gangguan. Aliran arus ini berasal dari arus kontribusi dari grid, generator, dan 

motor listrik AC, sehingga gangguan tersebut memiliki nilai arus yang sangat besar 

dan dapat merusak peralatan listrik yang berada di sekitar titik gangguan. 

Akibatnnya tegangan di sekitar gangguan dapat menurun secara signifikan. 

Gangguan hubung singkat dapat disebabkan oleh adanya sambaran petir, kegagalan 

isolasi atapun gangguan akibat ranting pohon dan binatang.  

Gangguan hubung singkat dapat terjadi dua fasa, tiga fasa, satu fasa ke 

tanah, dua fasa ke tanah, atau 3 fasa ke tanah. Gangguan hubung singkat ini sendiri 

dapat digolongkan menjadi dua kelompok yaitu :gangguan hubung singkat simetri 

dan gangguan hubung singkat tak simetri (asimetri). 

 

2.1.1.1 Gangguan Hubung Singkat Simetri 

Gangguan hubung singkat simetri atau gangguan hubung singkat 

seimbang yaitu gangguan yang terjadi pada ketiga fasanya,, sehingga arus maupun 

tegangan setiap fasanya tetap seimbang setelah gangguan terjadi. 

 

 

Gambar 2.1 Gangguan Hubung Singkat Tiga Fasa 
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Gangguan ini dapat dianalisa dengan menggunakan komponen urutan 

positif saja, seperti persamaan 2.1 berikut : 

����∅ = 
���

��
 ....................................................................................................... (2.1) 

Dimana : 

����∅ : arus hubung singkat 3 fasa 

��� : tegangan nominal 

�� : impedansi urutan positif dilihat dari titik gangguan 

 

2.1.1.2 Gangguan Hubung Singkat Asimetri 

Gangguan hubung singkat asimetri merupakan gangguan yang 

mengakibatkan tegangan dan arus yang mengalir disetiap fasanya menjadi tidak 

seimbang. Gangguan ini terdiri dari hubung singkat satu fasa ke tanah. 

Unutk menganalisa system fasa yang tidak seimbang menggunakan 

metode yang ditemukan oleh C.L Fortesque pada tahun 1918, metode ini 

menganalisa sistem tidak seimbang tersebut yang dipecah menjadi tiga komponen 

simetris yaitu : 

 Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa Ke Tanah 

 

 

Gambar 2.2 Gangguan Hubung Singkat Satu Fasa Ke Tanah 

 

Besarnya arus hubung singkat satu fasa ketanah dapat di hitung menggunakan 

persamaan 2.2 berikut : 
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�
�� �∅ � 

���
�������

 .................................................................................................. (2.2) 

Dimana : 

����∅  : arus hubung singkat 1 fasa ke tanah 

��� : tegangan nominal line to netral 

�� : impedansi urutan nol 

�� : impedansi urutan positif 

�� : impedansi urutan negative 

 

 Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa 

 

 

Gambar 2.3 Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa 

 

Besarnya arus hubung singkat dua fasa dapat di hitung menggunakan 

persamaan 2.3 berikut : 

�
�� �∅ � 

���
�����

 � 
√� ×  ���

� .  ��
 � 

√�

�
 ×  ��� ≈  �.��� ×  ����∅ 

 .................................................... (2.3) 

Dimana : 

����∅  : arus hubung singkat 3 fasa 

����∅  : arus hubung singkat 2 fasa 

��� : tegangan nominal line to netral 

��� : tegangan nominal line to line 

�� : impedansi urutan positif 

�� : impedansi urutan negatif 
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 Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa Ke Tanah  

 

 

Gambar 2.4 Gangguan Hubung Singkat Dua Fasa Ke Tanah 

 

Besarnya arus hubung singkat dua fasa ketanah dapat di hitung menggunakan 

persamaan 2.4 berikut : 

�
�� � 

��

��
��������

(�����)�

 ....................................................................................... (2.4) 

Dimana : 

���  : arus hubung singkat 2 fasa ke tanah 

�� : tegangan bus saat gangguan 

�� : impedansi urutan positif 

�� : impedansi urutan negatif 

�� : impedansi urutan nol 

 

 Rele Arus Lebih (Over Current Relay) 

2.2.1 Pengertian Rele Arus Lebih 

Rele arus lebih digunakan untuk mengamankan gangguan beban lebih 

(overload) dan gangguan hubung singkat (short circuit). Rele arus lebih bekerja 

berdasarkan besarnya arus arus masukan dan apabila besarya arus masukan 

melebihi suatu harga tertentu yang dapat di atur (Ip) maka rele tersebut akan 

bekerja. 

Pada umumnya karena kebanyakan rele arus lebih memakai trafo arus 

(CT) sebagai alat bantu, maka besaran IP juga dinyatakan sebagai arus keluaran 

gulungan sekunder dari CT.  Begitupula apabila terjadi arus gangguan (If) yang 
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terjadi di dalam daerah pengamanan rele juga dinyatakan terhadap gulungan 

sekunder CT. 

Secara singkat prinsip kerja rele arus lebih sebagai berikut : 

If > Ip maka rele bekerja ( trip )  

If < Ip maka rele tidak bekerja ( block ). 

Jadi apabila peralatan sensing dari rele mendeteksi adanya besaran arus 

gangguan yang lebih besar nilainya dari arus kerja yang telah disetting maka rele 

akan memberikan perintah untuk trip. Apabila rele mendeteksi adanya arus 

gangguan namun besaran arus tersebut tidak melebihi besar nilai arus kerja maka 

rele akan memberikan perintah untuk block. 

 

2.2.2 Jenis Rele Berdasarkan Karateristik Waktu 

Berdasarkan karakteristik waktunya rele arus lebih dibedakan atas 3 jenis 

yaitu : 

1. Rele arus lebih waktu terbalik (inverse) 

Merupakan rele yang mempunyai karaterisitik semakin besar 

gangguan maka rele rele tersebut akan cepat bekerja akibat gangguan serta 

semakin kecil waktu tundanya, begitu pula sebaliknya. Penyetelan rele ini tidak 

diperbolehkan bekerja saat beban maksimum (full load ampere) sehingga 

penyetelan rele harus di atas harus lebih besar dari beban maksimum dari 

peralatan yang akan diamankan, untuk menetukan penyetelan rele dibutuhkan 

2 parameter yaitu dasar penyetelan arus dan waktu tunda rele. Berdasarkan 

British Standard BS-142, penentuan dasar penyetelan arus ditentukan dengan 

persamanaan (2.5) 

1.05 x ���� < Iset x ���� .............................................................................. (2.5) 

Pada rele arus lebih (overcurrent) selalu mempunyai waktu tunda (time dial) 

setiap merk rele mempunyai perhitungan time delay yang berbeda-beda. 

Sebagai contoh perhitungan berdasarkan merk Siemens – 7SJ62 sebagai 

berikut. 

t = 
�× ��

(
��� ���

��
)���

  .............................................................................................. (2.6) 

dimana : 

td : waktu operasi rele 
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t : kelengkungan kurva atau time delay (TMS) 

ISC min : arus hubung singkat minimum 

Is : nilai arus pickup dalam ampere 

a dan b : koefisien invers yang dijelaskan pada tabel (2.1) 

 

Tabel 2.1 Koefisien Kurva Rele Invers 

Tipe Kurva 
Nilai koefisien 

a b 

Standard Inverse 0.14 0.02 

Very Inverse 13.5 1 

Extreamly inverse 80 2 

Long Time Inverse 120 1 

 

Macam-macam karateristik kurva rele arus lebih waktu terbalik (inverse) dapat 

dilihat pada gambar 2.5 berikut : 

 

 

Gambar 2.5 Karateristik Rele Arus Lebih Waktu Terbalik (inverse) 

 

Dalam beberapa kasus untuk pengoptimalan rele proteksi digunakan 

kombinasi antara rele arus lebih waktu terbalik dan rele arus lebih waktu 

seketika. Kareterisitk kurva terlihat seperti pada gambar  2.6. 
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Gambar 2.6 Karaterisitk Kombinasi Rele Arus Lebih Waktu Terbalik Dengan 

Rele Arus Lebih Waktu Seketika 

 

2. Rele arus lebih seketika  (instantaneous) 

Merupakan rele yang bekerja secara sektika atau tanpa adanya 

penundaan waktu ketika arus yang mengalir meleibihi nilai penyetelan rele 

makan PMT atau breaker akan trip dalam beberapa mili detik, karateristik kurva 

rele arus lebih sektika ditampilkan pada gambar 2.7. 

 

 

Gambar 2.7 Karaterisitk Rele Arus Lebih Waktu Seketika 
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 Arc Flash 

2.3.1 Pengertian Arc Flash 

Arc flash merupakan fenomena percikan api yang timbul akibat adanya 

panas arus gangguan hubungan singkat yang kemudian menghasilkan suatu dampak 

berupa radiasi panas yang dapat menaikan suhu disekitarnya menjadi 35000 derajat 

Fahrenheit, cahaya yang dapat mengganggu penglihatan hingga bahkan dapat 

merusak penglihatan selain itu terjadi ledakan suara yang sangat keras dan lelehan 

besi yang sangat berbahaya bagi keselamatan.  

 

 

Gambar 2.8 Insiden Arc Flash Terhadap Manusia 

 

Besar energi busur api dipengaruhi oleh beberapa hal seperti besar level 

tegangan, jarak antar konduktor, dan juga waktu kerja rele dalam mengisolasi 

gangguan.  

 

2.3.2 Proses terjadinya Arc Flash 

Awal mula arc flash muncul diakibatkan dari adanya arcing fault ataupun 

bolted fault. Arcing fault sendiri dapat didefiniskan sebagai aliran arus listrik yang 

mengalir pada saluran saluran udara yang seharusnya tidak teraliri arus, dan bolted 

fault ialah gangguan yang menjadikan perantara konduktor sebagai jalur 

gangguannya. Arus tersebut menciptakan sebuah plasma busur listrik dan 

melepaskan sejumlah energi yang berbahaya.  
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Gambar 2.9 Perbedaan Arcing Fault dengan Bolted Fault 

 

Plasma energi yang dihasilkan dapat menimbulkan beberapa efek fisik 

antara lain berupa ledakan bola api yang terhempas ke luar, panas yang dihasilkan 

seolah-olah seperti martil menghantam bagian dada dari tubuh sehingga dapat 

menghempaskan orang disekitarnya, suara ledakan yang dapat mengganggu 

pendengaran dan tetesan logam cair akibat konduktor yang meleleh berterbangan 

ke segala arah seperti pecahan peluru. 

Beberapa hal yang dapat menyebabkan terjadinya arc flash antara lain : 

 Debu, pengaratan, binatang 

 Spark discharnge dari sentuhan/ peralatan yang terjatuh. 

 Kegagalan isolasi dari peralatam 

 Kegagalan kerja perlatan pengaman 

 

 Perhitungan Energi Arc Flash 

Untuk mengetuhi besar arc flash yang dihasilkan saat terjadi gangguan 

perlu dilakukan perhitungan dengan menggunakan variable-variabel tertentu agar 

dapat diketahui nilai incident energy yang terjadi. Berdasarkan rekomendasi 

Occupational Safety and Health Administration (OSHA) ada 4 metode yang dapat 

dipergunakan yaitu : 

 NFPA 70 E 

 Doughty, Neal, and Floyd 
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 IEEE Std 1584 

 ARCPRO 

Dalam pemilihan metode perhitungan  perlu diperhatikan beberapa alasan yang 

dapat dilihat pada tabel (2.2) berikut. 

Tabel 2.2 Metode Perhitungan Arc Flash 

Dimana : 

1∅  : 1 fasa dengan konfigurasi terbuka 

3∅a : 3 fasa dengan konfigurasi tertutup 

3∅b  : 3 fasa dengan konfigurasi tertutup 

Y  : bisa digunakan dengan perkiraan nilai arc flash batas wajar 

N  : tidak bisa digunakan dengan perkiraan nilai arc flash melebihi batas 

Y-C  : menghasilkan perkiraan nilai arc flash batas wajar namun konservatif 

 

Berdasarkan tabel, metode yang digunakan untuk menghitung besaran energi 

yang terjadi pada saat peristiwa arc flash adalah menggunakan standar IEEE 1584 

dengan persamaan sebagai berikut : 

 

E = (4.184) × Cf × 10(k1+k2+1.081×log(Ia)+0.0011G × (
�

�.��
) × (

����

�� ) ............................ (2.7) 

Dimana, 

K1 = -0,792 untuk konfigurasi terbuka dan  

                -0,555 untuk konfigurasi tertutup atau box. 

K2  = 0 untuk sistem ungrounded or high-resistance dan 

-0,113 untuk sistem grounded. 

G  = gap antara konduktor (mm) 

E  = incident energy (cal/cm2) 

Cf  = 1,0 untuk tegangan lebih dari 1 kV dan 1,5 untuk tegangan  

Incident Energy 600 V and Less 601 V to 15kV 
More than 15 

KV 
 Calculation Method 1∅ 3∅b 3∅b 1∅ 3∅b 3∅b 1∅ 3∅b 3∅b 

NFPA 70E Y-C Y N Y-C YC N N N N 
Doughty, Neal, and 

Floyd Y-C Y Y N N N N N N 
IEEE Std 1584 Y Y Y Y Y Y N N N 

ARCPRO Y N N Y N N Y Y Y 
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kurang dari 1 kV 

t  = arcing time (sec) pada alat proteksi di atas bus 

D  = jarak batas pekerja dari sumber arcing (mm) 

x  = eksponen jarak 

 

Berikut ini adalah beberapa tabel pelengkap untuk perhitungan energi arc flash 

dengan refrensi standard IEEE 1584-2002. : 

Tabel 2.3 Data Eksponen Jarak 

 

 Jarak Aman Perlindungan (Flash Protection Boundary) 

Flash protection boundary merupakan jarak minimum untuk para pekerja 

yang tidak menggunakan alat perlindungan diri, sehingga para pekerja yang tidak 

memiliki alat perlindungan dapat aman dan terhindar dari bahaya arc flash. 

National Fire Protection Association mengembangkan sebuah pendekatan dalam 

menetukan batasan-batasan khusus untuk melindungi pekerjaa saat bekerja dekat 

peralatan yang bertegangan. Ada 4 batasan perlindungan yang ditetapkan yaitu : 

1. Flash Protection Boundary 

Ketika fenomena arc flash terjadi, seorang pekerja yang berada pada 

batasan ini masih dapat terkena dampak luka bakar tingkat dua jika tidak 

Level 
Tegangan 

(kV) 
Jenis Peralatan 

Jarak Antar 
Konduktor 

(mm) 

Jarak x 
Faktor 

Typical 
Working 
Distance 

(mm) 

Open air 10-40 2 - 

Switchgear 32 1.473 455 

MCC and panels 25 1.641 455 

Cable 13 2 455 

Open air 102 2 - 

Switchgear 13-102 0.973 610 

Cable 13 2 455 

Open air 13-153 2 - 

Switchgear 153 0.973 910 

Cable 13 2 455 
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menggunakan alat perlindungan diri ketika tingkat energinya 5 J/��� (1.2 

cal/���). 

 

2. Limited Approach Boundary 

Batasan jarak terhadap sebuah konduktor listrik bertegangan atau bagian 

rangkaian dimana terdapat bahaya sengatan listrik. 

 

3. Restricted Approach Boundary 

Batasan jarak terhadap sebuah konduktor listrik bertegangan dimana bahaya 

sengatan listrik semakin meningkat. 

 

4. Prohibited Approach Boundary 

Batasan jarak dari sebuah konduktor bertegangan dimana pekerja dianggap 

memiliki kontak langsung dengan peralatan pengaman dan konduktor 

listrik. 

 

 

 

Gambar 2.10 Flash Protection Boundary 

 

Flash protection boundary dapat dihitung menggunakan Standart IEEE 

1584-2002 dapat dilakukan dengan rumus berikut : 

 DB = [4.184 × Cf ×En ×(
�

�.�
) × (

����

��
)]

�

� ............................................................. (2.8) 

Dimana : 

DB = jarak batas dari titik arcing (mm) 

Cf = faktor pengali : 
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1.0 untuk tegangan diatas 1kV, dan 

1.5 untuk tegangan dibawah 1kV 

En =  incident energy normalized 

EB = incident energy in 5 J/cm2 at the boundary distance 

t  = waktu arcing (detik) 

x = jarak exponent 

 

 Pengelompokan Besar Energi Sesuai Standard NFPA 70- E 

Perlengkapan keselamatan diri diklasifikan berdasarkan incident energy 

yang terjadi ketika peristiwa arc flash berlangsung. Oleh karena itu, setelah 

menghitung besar energi arc flash yang dihasilkan pada tiap-tiap bus, maka 

dilakukan pengelompokan atau pengkategorian energi arc flash untuk mengetahui 

perlindungan apa saja yang harus dibutuhkan. Perlengkapan alat perlindungan diri 

(APD) Menurut standart NFPA 70E terdapat beberapa kategori yang didasarkan 

kepada besarnya energy dalam satuan cal/cm2. 

 

Tabel 2.4 Kategori arc flash standart NFPA 
 

 

 

 

 

 

 

Semakin besar energi arc flash yang ditimbulkan juga akan mempengaruhi 

jenis kategori alat perlindungan diri yang akan digunakan pekerja pada saat 

perawatan atau perbaikan pada perlatan bertegangan. Jika pekerja mengabaikan 

peraturan penggunaan perlengkapan keselamatan diri ini dapat berakibat fatal 

bahkan kematian akibat dari besarnya energi arc flash yang ditimbulkan. 

Berdasarkan itu maka di tentukan kategori alat perlindungan diri berdasarkan nilai 

energi arc flash seperti pada gambar (2.11) berikut : 

Incident 
Energy 

(cal/���) 
Hazard Risk 

Category 

Required 
Minimum Arc 
Rating of PEE 

(cal/cm) 

class 
color 

From To 

0 1.2 0 N/A  

1.2 4.0 1 4  

4.0 8.0 2 8  

8.0 25.0 3 25  

25.0 40.0 4 40  
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Gambar 2.11 Kategori Alat Perlindungan Diri Berdasarkan Nilai Arc flash 

Agar para pekerja mengetahui apakah suatu peralatan bertegangan sudah 

diklasifikasikan berdasarkan kategori APD, maka diperlukan suatu tanda atau label 

yang berfungsi sebagai peringatan atau warning bagai para pekerja pada saat 

melakukan perbaikan atau perawatan. Gambar 2.12 menampilkan contoh label 

peringatan bagi pekerja.  

Gambar 2.12 Label Peringatan Arc Flash 




