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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kontinuitas pelayanan listrik kepada pelanggan dapat terwujud salah satunya 

adalah dengan melakukan koordinasi sistem proteksi yang tepat. Salah satu metode 

yang dilakukan untuk memperoleh keandalan sistem adalah koordinasi relay 

proteksi. Relay proteksi terdiri dari dua jenis yaitu relay utama dan relay cadangan. 

Relay utama adalah relay yang pertama untuk berinteraksi dengan arus gangguan, 

kemudian ketika relay utama gagal beroperasi, maka relay  cadangan yang akan 

beroperasi. Umumnya relay cadangan mempunyai waktu yang lebih lambat, hal ini 

untuk memberikan kesempatan kepada relay utama beroperasi terlebih dahulu. 

Untuk memenuhi fungsi tersebut maka waktu relay utama disetting lebih cepat 

daripada relay cadangan [1].  

Dalam sistem distribusi daya koordinasi relay proteksi terdapat  beberapa 

persyaratan  dasar proteksi yang harus terpenuhi diantaranya selektivitas 

(selectivity), kepekaan (sensitivity) dan kecepatan (speed) [2]. Oleh karena itu, 

untuk meningkatkan performa relay proteksi perlu dilakukan analisa terhadap nilai 

setting koordinasi relay yang ada, khususnya relay arus lebih (Over Current Relay). 

Ada beberapa metode untuk mencari nilai setting pada Over Current Relay 

(OCR), diantaranya menggunakan teknik try and error, graph-theoretical dan 

analytic. Metode try and error memiliki kekurangan yaitu terlalu lama untuk 

menentukan nilai setting apabila didapat iterasi yang terlalu banyak. Sedangkan 

metode graphical dan analytical merupakan solusi terbaik untuk alternatif setting, 

namun bukan satu-satunya metode yang paling optimal [3]. Namun sekarang 

terdapat metode yang lebih efektif untuk menentukan nilai setting pada sistem 

koordinasi relay proteksi yakni dengan menggunakan metode Dual Simplex, 

dimana metode ini dimulai dari solusi yang tidak layak menjadi yang terbaik. 

Metode ini bekerja secara iteratif, sehingga memaksa solusi menjadi layak dan 

optimal pada tahap tertentu [4].  
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Pada penelitian yang dilakukan oleh Halim Priyo Judanto [5] yang berjudul 

“Studi Analisa Koordinasi Relay Proteksi Pada Sistem Kelistrikan Pabrik Indarung 

VI PT. Semen Padang - Sumatera Barat” menunjukkan hasil setelan relay mampu 

terkoordinasi dengan baik dan dapat melindungi peralatan listrik dari gangguan arus 

hubung singkat. Namun untuk mengoptimalkan pengaturan relay, peneliti 

menggunakan metode Dual Simplex untuk mendapatkan nilai setelan Time 

Multiplier Setting (TMS) dan koordinasi relay arus lebih yang lebih optimal sesuai 

dengan hasil penelitian Jinka Rohit dkk [6] yang mengatakan bahwa solusi optimal 

setelan TMS relay ditemukan menggunakan metode dual simplex. Metode dual 

simplex digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi sebagai masalah 

pemrograman linier (Linear Programing Problem). Metode ini juga dapat dengan 

mudah diterapkan pada jaringan distribusi yang lebih besar dan juga diuji untuk 

berbagai sistem, termasuk sistem multi loop.  

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengoptimasi nilai koordinasi relay 

arus lebih pada Gardu Induk 1 di Pabrik Indarung IV, Sumatera Barat menggunakan 

metode Dual Simplex. Diharapkan pada penelitian ini akan mendapatkan nilai 

setelan Time Multiplier Setting (TMS) dan koordinasi relay arus lebih yang lebih 

optimal dibandingkan menggunakan metode konvensional. 

. 

1.2 Rumusan Masalah 

Ada beberapa rumusan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu : 

1. Bagaimana menentukan nilai setting relay yang ideal pada jaringan 

kelistrikan di Pabrik Indarung IV, Sumatera Barat ? 

2. Bagaimana cara mengimplementasikan metode Dual Simplex sebagai metode 

perhitungan pada koordinasi relay arus lebih ? 

3. Bagaimana perbandingan antara hasil perhitungan Time Multiplier Setting 

(TMS) menggunakan metode konvensional dengan hasil perhitungan 

menggunakan metode Dual Simplex? 
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1.3 Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan masalah dalam tugas akhir ini, yaitu : 

1. Koordinasi relay proteksi diberlakukan pada Gardu Induk 1 di Pabrik

Indarung IV, Sumatra Barat.

2. Analisa perhitungan optimasi menggunakan software MATLAB R2015a.

3. Simulasi koordinasi relay proteksi menggunakan software ETAP 12.6.0.

4. Studi koordinasi relay proteksi difokuskan pada relay proteksi gangguan fasa.

1.4 Tujuan Penelitian 

Ada beberapa tujuan penelitian dalam tugas akhir ini, yaitu : 

1. Menghasilkan  nilai setting relay yang ideal pada jaringan kelistrikan di

Pabrik Indarung IV, Sumatera Barat dengan menggunakan metode dual

simplex.

2. Mengimplementasikan metode Dual Simplex sebagai metode perhitungan

pada koordinasi relay arus lebih.

3. Membandingkan antara hasil perhitungan Time Multiplier Setting (TMS)

menggunakan metode konvensional dengan hasil perhitungan menggunakan

metode Dual Simplex.


