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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
Keandalan sistem pengaman listrik pada sebuah perusahaan merupakan hal 

yang sangat vital, apalagi jika pada perusahaan tersebut sudah menerapkan 

interkoneksi pada sistem kelistrikannya. Hal itu disebabkan karena sistem 

kelistrikan pada suatu perusahaan sangat rentan terhadap gangguan. Gangguan 

tersebut berasal dari dalam ataupun dari luar sistem. Gangguan dapat berupa 

sementara maupun gangguan permanen. Gangguan sementara adalah gangguan 

yang waktu terjadi dalam waktu yang singkat dan kemudian sistem dapat bekerja 

secara normal kembali. Sedangkan gangguan permanen adalah gangguan yang 

terjadi dalam waktu yang lama (permanen).  Sistem proteksi tenaga listrik bekerja 

dengan cara memutus dan mengisolasi area sistem yang terkena gangguan sehingga 

area sistem lain yang masih sehat tidak ikut terkena gangguan, sehingga kontinuitas 

penyaluran tenaga listrik tetap terjaga, dan sistem yang masih sehat tetap bisa 

beroperasi. Untuk menambah keandalan sistem proteksi, perlu dilakukan 

koordinasi yang tepat antara rele proteksi satu dengan rele proteksi yang lainnya 

dengan merpertimbangan Coordination Time Interval [6].  

2.1 Gangguan Pada Sistem Kelistrikan 

2.1.1 Gangguan Beban Lebih 

Beban lebih dapat terjadi dikarenakan adanya arus yang mengalir pada 

sistem tenaga listrik lebih besar daripada kapasitas peralatan listrik itu sendiri dan 

peralatan proteksi. Arus yang terjadi melebih nominal. Gangguan beban lebih ini 

tidak termasuk gangguan murni, tetapi apabila tidak diamankan bisa merusak 

peralatan jika terkena. Sebenarnya hal seperti ini bisa dicegah, yaitu melakukan 

seleksi peralatan yang dipakai, disesuaikan dengan suplai litrik yang dialirkan ke 

suatu sistem tersebut [7]. 

 

2.1.2 Gangguan Hubung Singkat 

Macam-macam gangguan ini serta presentase terjadinya ditabelkan sebagai 

berikut: 
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Tabel 2.1 Jenis Gangguan Hubung Singkat [8] 

Jenis Gangguan Rangkaian Hubung Singkat Presentase Terjadinya  

Hubung Singkat 1 

Fasa terhadap Tanah 

 

 

 

70 % 

Hubung Singkat 2 

Fasa terhadap Tanah 

 

 

10% 

Hubung Singkat 3 

Fasa terhadap Tanah 

 

 

5 % 

Hubung Singkat 

antar Fasa  

 

 

15 % 
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2.2 Perhitungan Arus Hubung singkat 

Arus gangguan pada sistem distribusi bisa dicari dengan rumus-rumus 

sebagai berikut [9] : 

1. Hubung Singkat Tiga Fasa  

         

Gambar 2.1 Gangguan Tiga Fasa 

Pada gangguan ini, ketiga fasa saling bersentuhan. 

𝐼𝑠𝑐3  = 𝑉𝑙𝑛 / 𝑍1        (2.0) 

Dimana : 

Vln  = Tegangan Fasa Netral. 

Z1    = Impedansi positif.      

2. Hubung Singkat Antar Fasa  

 

Gambar 2.2 Gangguan Dua Fasa 

Gangguan ini terjadi ketika ada dua fasa yang saling bersentuhan tanpa 

terhubung ke tanah [10]. 

𝐼𝑠𝑐2𝜙  = 𝑉𝑙𝑙 / (𝑍1 + 𝑍2)      (2.1)  

𝐼𝑠𝑐2𝜙  = √3 𝑉𝑙𝑛 / (𝑍1+𝑍2) dan idealnya Z1 = Z2   (2.2) 

Maka persamaannya menjadi : 

𝐼𝑠𝑐2𝜙  = (1/2) √3 (𝑉𝑙𝑛 / 𝑍1) = 0,866 𝐼𝑠𝑐3𝜙     (2.3) 

Dimana : 

Vll = Tegangan Fasa ke Fasa. 

Z1 = Impedansi dengan urutan positif. 

Z2 = Impedansi dengan urutan negative. 

3. Hubung Singkat Satu Fasa ke Tanah 

 

Gambar 2.3 Gangguan Satu Fasa Terhubung Tanah 
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Gangguan ini melibatkan impedansi urutan nol (Z0), dan akan terjadi 

apabilan ada satu fasa yang menyentuh tanah. Untuk mencari nilai arus yang 

terhubung singkat terhadap tanah ini digunakan rumus sebagai berikut [11]: 

𝐼𝑠𝑐0     = 3𝑉𝑙𝑛 / (𝑍1+𝑍2+𝑍0)      (2.4) 

Dimana :  

Vln =   Tegangan Fasa-Netral. 

ZI  =    Impedansi Urutan Positif 

Z2  =   Impedansi Urutan Negatif 

Z0  =   Impedansi Urutan Nol 

 

2.3 Rele Pengaman 

Untuk mencegah suatu sistem kelistrikan dari gangguan-gangguan listrik 

maka diperlukan suatu peralatan yang bisa digunakan untuk melokalisir gangguan 

tersebut, dalam hal ini adalah rele pengaman [12].  

Untuk mecapai sistem kelistrikan yang handal, namun tetap ekonomis 

dalam suatu rele pengaman harus memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. Selektifitas  

Yaitu suatu rele harus bisa mengisolasi bagian yang terganggu saja 

dan memutuskan rangkaian dengan membuka CB terdekat. 

2. Kecepatan 

Yaitu suatu rele harus bisa memutus sistem yang terganggu dengan 

cepat agar bisa mengurangi presentase kerusakan pada peralatan. Waktu 

bekerja rele harus bisa dibuat sesingkat mungkin. Tujuannya agar kerusakan 

yang terjadi dapat diminimalkan dan kestabilan sistem menjadi lebih baik 

[13]. 

3. Sensitifitas  

Yaitu kemampuan dalam mendeteksi adanya gangguan dan 

memberikan perintah kepada CB agar dapat segera bekerja.  

4. Keandalan 

Yaitu rele harus dalam kondisi siap bekerja apabila setiap saat terjadi 

gangguan. Rele harus bisa bekerja sesuai dengan jumlah gangguan terjadi. 

Artinya rele harus selau siap ketika sewaktu-waktu dibutuhkan. Keandalan 

rele yang baik adalah 90-99 %. 
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2.4 Rele Arus Lebih Waktu 

Rele arus lebih akan bekerja apabila terdapat arus yang terdeteksi melebihi 

nilai yang sudah disetting sebelumnya. Berdasarkan jenis kurvanya, rele pengaman 

dapat dibedakan sebagai berikut :  

A. Instantaneous.  

B. Definite.  

C. Inverse.  

 

2.4.1 Rele Arus Lebih Waktu Inverse 

Dalam mensetting rele arus lebih inverse harus diperhatikan arus beban 

penuh peralatan. Tujuannya adalah rele tetap dalam kondisi siap pada saat beban 

dalam kondisi maksimum dan bekerja ketika arus yang mengalir ke peralatan 

melebihi arus maksimum peralatan.  

Rele arus lebih waktu inverse memiliki karakteristik dimana semakin besar 

arus gangguan, semakin cepat waktu operasi rele. Karakteristik kerja rele arus lebih 

waktu inverse digambarkan dalam kurva arus-waktu atau yang biasa disebut time-

current characteristic (TCC). TCC adalah kurva dengan skala dalam time dial. 

Semakin besar time dial, maka semakin lama waktu operasi dari rele tersebut.  

Karakteristik inverse sudah ditulis dalam standar IEC 60255-3 dan BS 142. 

Standar ini membagi jenis perlindungan waktu inverse yang dibedakan berdasar 

gradien kurvanya, yaitu standad inverse, very inverse, dan extremely inverse. 

Standar lain misalnya IEEE 242 - 2001 yaitu long time inverse, very inverse, short 

time inverse, standard inverse dan extremely inverse. 

 

Gambar 2.4 Karakteristik kurva Inverse 
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2.4.2 Setting Rele Overcurrent Inverse Time  

Pada setting overcurrent inverse time relay, variabel yang dapat disetting 

adalah arus pickup (Iset) dan juga time dial settingnya serta pemilihan jenis kurva. 

Menurut British Standard  BS 142, batas setting rele arus lebih waktu inverse 

(faktor pengali untuk setting) sebagai pelindung dari beban lebih adalah :  

FLA = 
VA

√3 𝑋 𝑉𝑙𝑙
       (2.5) 

 

1.05 FLA < Iset < 1,3 FLA      (2.6)  

Dimana  

Iset  = Besar arus primer (Ampere). 

FLA   = Arus beban penuh (Ampere).  

VA  = Daya pada beban/transformator (VA). 

Vll  = Tegangan yang mengalir pada beban dan transformator. 

Pengaturan dari arus pick up ditentukan berdasarkan pemilihan tap. 

Pemilihan tap sendiri, dapat dihitung dengan persamaan berikut : 

Ipickup = 
Iset

Rasio CT
  (2.7) 

Dimana : 

Iset      = arus primer rele 

Rasio CT = rasio antara primer dan sekunder pada CT 

Setelah mensetting arus pick up, langkah selanjutnya adalah mensetting 

TDS. Setting TDS  ini digunakan untuk menentukan kapan rele arus lebih harus 

bekerja apabila terjadi gangguan. TDS dapat dihitung dengan persamaan berikut 

(standar IEC) : 

               top   = 
𝑘 𝑥 𝑇𝐷𝑆

𝛽 𝑥 [(
𝐼

𝐼𝑠𝑒𝑡
)

𝛼
−1]

 (2.8) 

 

 

𝑡𝑜𝑝 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑛 =
𝑘 𝑥 

𝑇𝐷𝑆𝑛
𝛽

(
𝐼𝑠𝑐𝑝𝑟𝑖𝑚𝑛

𝐼𝑝𝑛
)

∝
−1

     (2.9)  

 

𝑡𝑜𝑝 𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝𝑛 =
𝑘 𝑥 𝑇𝐷𝑆𝑛

(
𝐼𝑠𝑐𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝𝑛

𝐼𝑝𝑛
)

∝
−1

     (2.10) 
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TDS = 
𝑡𝑜𝑝 𝑥 𝛽 𝑥 [(

𝐼

𝐼𝑠𝑒𝑡
)

𝛼
−1]

𝑘
     (2.11) 

 

Dimana : 

top   = waktu kerja rele (second) 

top primer = waktu kerja rele primer (second) 

top backup = waktu kerja rele backup (second) 

I   = arus gangguan yang melewati  rele (Ampere) 

Iset/Ipn  = arus primer (Ampere) 

k, α, β  = koef. dari inverse 

 

Tabel 2.2 Koef. Inverse menurut Standar IEC 

Tipe Kurva 𝒌 ∝ 𝜷 

Long Time Inverse 120 1 13,33 

Standard Inverse 0,14 0,02 2,97 

Very Inverse 13,5 1 1,5 

Extremely Inverse 80 2 0,808 

Ultra Inverse 315,2 2,5 1 

      

 

2.5 Koordinasi Berdasarkan Arus dan Waktu  

 Coordination Time Interval (CTI) dihitung dengan menggunakan rumus 

berikut : 

 CTI   =    𝑡𝑜𝑝𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 – 𝑡𝑜𝑝𝑏𝑎𝑐𝑘𝑢𝑝        (2.12) 

 

Dimana : 

top primer = waktu operasi rele primer (second) 

top backup = waktu operasi rele backup (second) 

Koordinasi ini sangat penting diperhatikan untuk menambah keandalan 

pada sistem proteksi tenaga listrik. Tujuannya agar rele tidak bekerja secara 
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bersamaan. Untuk itu maka diperlukan adanya waktu tunda antara rele primer dan 

rele backup. 

Sesuai dengan standar IEEE 242 - 2001 [14], batasan CTI minimum untuk 

jenis rele elektro mekanik dan statik  ditampilkan pada tabel berikut : 

 

Tabel 2.3 CTI Minimum Rele 

Kerja Rele Elektro Mekanik (s) Statik (s) 

Circuit breaker opening time 0,08 0,08 

Overtravel  0,1 0 

Relay tolerance and setting error 0,12 0,12 

Total CTI 0,30 0,20 

 

2.6 Particle Swarm Optimization 

 Particle Swarm Optimization (PSO) merupakan algoritma yang diusulkan 

oleh James Kennedy dan Russel Ebenhart untuk menyelesaikan berbagai 

permasalahan perhitungan [4]. PSO terinspirasi dari perilaku sosial kawanan 

burung untuk menyelidiki daerah terbaik dari suatu ruang pencarian. Algoritma ini 

merupakan algoritma pencarian global berbasis populasi yang meniru sifat kognitif 

dan sosial perilaku dari kawanan (swarm) [15]. Algoritma PSO meniru tingkah laku 

pada sekawanan burung yang tidak memiliki leader di kawanannya. Sekawanan 

burung ini akan berpencar saat mencari makan [16]. Apabila ada salah satu burung 

dari kawanan ini yang memiliki posisi paling dekat dengan makanan (potential 

solution) maka anggota kawanan yang lain akan mengikutinya. Kawanan tersebut 

akan memperoleh kondisi secara simultan dengan berkomunikasi dengan anggota 

yang telah mendapatkan situasi yang lebih baik [17]. 

 Parameter-parameter yang harus diperhatikan pada algoritma ini adalah 

posisi, kecepatan, posisi terbaik, dan posisi terbaik populasi [18]. Secara matematis 

algoritma particle swarm optimization dapat dirumuskan sebagai berikut [16] : 

 

𝑉𝑖𝑟+1 .   =. 𝑉𝑖𝑟. +. 𝑐1. 𝑟𝑎𝑛𝑑 (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟
− 𝑋𝑖𝑟)_+. 𝑐2. 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟

− 𝑋𝑖𝑟);       (2.13) 

 

𝑋𝑖𝑟+1. =. 𝑋𝑖𝑟 + 𝑉𝑖𝑟+1_        (2.14) 
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Dimana : 

Xir : posisi kecepatan.partikel.saat ini 

Vir : kecepatan partikel.saat ini_ 

Xir + 1 :.posisi partikel.iterasi.selanjutnya_ 

Vir + 1 
: posisi.dan.kecepatan partikel.iterasi.selanjutnya_ 

c1_ : konstanta kognitif 

c2_ : konstanta social acceleration  

rand_ : nilai acak yang.terdistribusi.antara.0 dan.1 

𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟
__ : posisi terbaik dari partikel.itu.sendiri_ 

𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟
 : posisi terbaik.dari.seluruh.populasi yang ada 

Namun pada algoritma PSO standar ini masih memiliki kelemahan yaitu 

nilai yang dihasilkan sering terjebak di lokal minimum, untuk itu perlu dilakukan 

modifikasi sehingga algoritma ini dapat menjangkau global minimum. 

 

2.7  Particle Swarm Optimization with Semi-Active Congregation 

 Pada implementasinya, kecepatan partikel PSO pada saat terbang terlalu 

tinggi, maka algoritma ini sering terjebak pada lokal minimum. Akibatnya jarang 

bisa mencapai nilai global minimumnya (Gbest). Penambahan konstanta pasif (c3) 

pada PSO efektif bisa meredam kecepatan partikel yang terlalu tinggi, sehingga 

daerah pencarian yang bisa ditelusuri partikel bisa lebih beragam. Penambahan 

konstanta akselerasi tambahan (c4) akan meningkatkan peluang untuk menemukan 

solusi global minimum [5]. 

 Dengan berbagai pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan 

performa pada PSO standar, sehingga didapatkan hasil yang lebih optimal. 

 

𝑉𝑖𝑟+1     =  

 

𝑤 𝑉𝑖𝑟. +. 𝑐1. 𝑟𝑎𝑛𝑑 (𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟
− 𝑋𝑖𝑟)_+. 𝑐2. 𝑟𝑎𝑛𝑑(𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟

− 𝑋𝑖𝑟); + 

c3. 𝑟𝑎𝑛𝑑 (𝑅t − 𝑋𝑖𝑟)  + c4. 𝑟𝑎𝑛𝑑 (𝑅`1
𝑡 − 𝑋𝑖𝑟) 

(2.15) 

w(t)     =  w𝑚𝑎𝑥 − (
𝑤𝑚𝑎𝑥 −  𝑤𝑚𝑖𝑛

𝑚𝑎𝑥𝑖𝑡𝑒𝑟
) × 𝑖𝑡𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 (2.16) 

𝑋𝑖𝑟+1 = 𝑋𝑖𝑟 + 𝑉𝑖𝑟+1 (2.17) 
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Dimana : 

Xir : posisi kecepatan.partikel.saat ini 

Vir : kecepatan partikel.saat ini_ 

Xir + 1 :.posisi partikel.iterasi.selanjutnya_ 

Vir + 1
: posisi.dan.kecepatan partikel.iterasi.selanjutnya_ 

c1_ : konstanta kognitif 

c2_ : konstanta social acceleration  

c3 : konstanta pasif 

c4 : konstanta akselerasi tambahan  

R : Posisi partikel yang diambil secara acak dari populasi. 

𝑅1 : Posisi partikel terbaik  yang diambil acak dari populasi 

rand_ : nilai acak yang.terdistribusi.antara.0 dan.1 

𝑃𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟
__ : posisi terbaik dari partikel.itu.sendiri

𝐺𝑏𝑒𝑠𝑡𝑖𝑟
 : posisi terbaik.dari.seluruh.populasi yang ada

wmax__ : koefisien.inersia.weight maksimal_ 

wmin__ : koefisien.inersia.weight minimal_ 

It_ : iterasi yang selalu berubah dari 1,2, … Itmax 

tmax_ : nilai maksimal dari iterasi yang digunakan 

Xir : posisi kecepatan.partikel.saat ini 

Dengan menambahkan konstanta inersia w, konstanta c3, dan konstanta c4 

diharapkan dapat meredam kecepatan partikel yang terlalu tinggi sehingga tempat 

yang ditelusuri oleh partikel bisa lebih beragam. 

Untuk fungsi objektif yang akan diselesaikan pada tugas akhir ini adalah 

penjumlahan seluruh waktu operasi rele primer. 

Fungsi Objektif  =  min ( ∑     𝑡𝑜𝑝 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟𝑛) 𝑁
 𝑛 = 1    (2.18)

Dimana : 

top primer = Waktu operasi rele primer (second) 

N = Jumlah rele 

Nn  n = Rele ke-n 




