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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Konsep Daerah Proteksi 

Daerah proteksi merupakan bagian dari suatu sistem yang apabila terjadi 

suatu gangguan dalam bagian tersebut, maka peralatan proteksi pada bagian  

tersebut akan mendeteksinya dan bagian tersebut akan dilepas dari bagian lainnya. 

Pada kosep daerah proteksi, fungsi daripada relay dibedakan menjadi dua, yaitu 

relay pengaman utama  dan relay pengaman cadangan (backup) [1]. 

 

2.1.1 Relay Pengaman Utama 

Relay pengaman utama merupakan pengaman yang sangat berperan didaerah 

proteksi, pada umumnya relay pengaman utama bekerja secar selektif dan cepat 

jika terjadi gangguan didaerahnya. Relay pengaman utama harus bekerja setiap 

suatu elemen mendeteksi gangguan didalam sistem tenaga listrik. Elemen proteksi 

mencakup satu atau lebih komponen didalam sistem tenaga listrik, misalnya mesin 

listrik, saluran, dan busbar. Namus perlu diperhatikan bahwa dalam operasinya, 

bisa terjadi kemungkinan terburuk bahwa peralatan pengaman ini tidak bekerja 

ketika terjadi gangguan [1]. 

 

2.1.2 Relay Pengaman Cadangan 

Relay pengaman cadangan merupakan peralatan yang diharapkan untuk 

bekerja ketika relay pengaman utama gagal untuk bekerja. Relay pengaman 

cadangan memiliki kemampuan mendeteksi gangguan yang sama dengan relay 

pengaman utamanya. Agar relay pengaman cadangan ini tidak mendahului relay 

pengaman utamanya dalam operasinya, maka pada relay pengaman cadangan 

disetting untuk memilik jeda waktu untuk memberikan kesempatan bagi relay 

pengaman utamanya untuk bekerja terlebih dahulu. 

Mengacu pada konsep daerah pengamanan, penyetelan relay arus lebih 

memiliki peranan yang penting dalam koordinasi setting relay pengaman. 

Penyetelan relay arus lebih dapat dilakukan berdasarkan setelan waktu, setelan arus 

maupun kombinasi keduanya. 
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Pada setelan waktu  dikenal adanya setting koordinasi waktu interval (Δt). 

Perbedaan waktu kerja minimal antara relay pengaman utama dan relay pengaman 

cadangan adalah lebih dari 0,2 detik sesuai  dengan Gambar 2.1. 

I>0.4 s

D

I>0.7 s

C

I>1 s

B

I>1.3 s

A
Bus 4 Bus 3

Bus 2

Bus 1

Trafo 

Gambar 2.1  Setting Koordinasi Relay dengan Kelambatan Waktu [10] 

 

Pemisalan pada Gambar 2.1 di atas adalah bila setelan t (waktu) di relay bus 

4 = 0,4 detik, koordinasi waktu interval (Δt) dipilih 0,3 detik, maka diperoleh 

setelan waktu di relay pada bus 3 = 0,4 + 0,3 = 0,7 detik, setelan waktu di incoming  

bus 2 = 0,7 + 0,3 = 1 detik, dan setelan waktu di incoming bus 1 = 1 + 0,3 = 1,3 

detik [1]. 

 

2.2 Relay Proteksi 

2.2.1 Pengertian Relay Proteksi 

Relay proteksi atau yang juga disebut relay pengaman merupakan salah satu 

komponen penting yang digunakan dalam sistem proteksi atau sistem pengaman 

jaringan, dan juga digunakan untuk mengirimkan sinyal kepada pemutus (circuit 

breaker) agar dapat membuat keputusan untuk membuka atau menutup jaringan. 

Fungsi utama dari relay ini adalah bertugas untuk mendeteksi adanya 

ketidaknormalan pada sistem tenaga listrik ketika terjadi gangguan pada sistem dan 

selanjutnya mengirimkan sinyal kepada pemutus (circuit breaker) untuk 

memutuskan jaringan yang sedang mengalami gangguan.  

Relay mempunyai kemampuan untuk mengubah data masukkan (input) 

menjadi keluaran (output) yang berbentuk gerakkan kontak. Ada dua gerakan yang 

dimiliki keluaran (output) relay ini yaitu menutup (close) atau menahan (block). 

Jika keluaran (output) relay berada pada posisi menutup (close), maka relay akan 

memberikan sinyal untuk melakukan proses pembukaan circuit breaker (trip) yang 



6 

 

nantinya akan mengisolasi sistem tenaga listik yang terkena gangguan dari sistem-

sistem lain yang tidak terkena gangguan [7]. 

 

2.2.2 Persyaratan Relay Proteksi 

Ukuran baik atau tidaknya suatu sistem proteksi dapat ditentukan dari 

beberapa aspek yang menjadi parameter baik atau tidaknya suatu sistem proteksi. 

Persyaratan tersebut adalah sebagai berikut [5] : 

 

2.2.2.1 Selektivitas (Selectivity) 

Mampu mendeteksi lokasi terjadinya gangguan dan mengisolir hanya di 

tempat terjadinya gangguan. Misalnya, apabila ada satu bagian dari sistem yang 

mengalami gangguan maka bukan keselurahan sistem yang harus mengalami 

pemutusan, karena bila seluruh sistem putus akan sangat merugikan bagian lain 

yang tidak mengalami gangguan. Jadi relay harus dapat membedakan apakah :  

 Gangguan terletak di kawasan pengaman utamanya dimana relay harus 

bekerja dengan cepat. 

 Gangguan terletak di seksi berikutnya dimana relay harus bekerja dengan 

waktu tunda (sebagai pengaman cadangan). 

Gangguan diluar daerah pengamanannya atau sama sekali tidak ada 

gangguan, dimana ia tidak harus bekerja sama sekali. 

 

2.2.2.2 Kepekaan (Sensitivity)  

Pada prinsipnya relay harus cukup peka sehingga dapat mendeteksi 

gangguan. Untuk mengetahui adanya gangguan, relay harus mendeteksinya secara 

sensitif dengan rangsangan minimum dan bila perlu hanya mentripkan pemutus 

tenaga (circuit breaker) untuk memisahkan bagian sistem yang terganggu, 

sedangkan bagian sistem yang sehat dalam hal ini tidak boleh terbuka. Suatu relay 

disebut sensitif apabila parameter operasi utamanya rendah. Artinya, semakin 

rendah besaran parameter penggerakkmaka perangkat tersebut dikatakan semakin 

sensitif. Sehingga relay harus dapat bekerja pada awal terjadinya gangguan.   

 

 



7 

 

2.2.2.3 Kecepatan (Speed)  

Fungsi sistem proteksi adalah untuk mengatasi gangguan secepat mungkin. 

Tujuan utamanya adalah mengamankan kontinuitas pasokan daya dengan 

menghilangkan setiap gangguan sebelum gangguan tersebut meluas kearah yang 

membahayakan stabilitas dan hilangnya sinkronisasi sistem yang pada akhirnya 

dapat merusak sistem tenaga tersebut.  

 

2.3 Relay Arus Lebih (OCR) Berdasarkan Karakteristik Waktu 

Relay arus lebih (OCR) berdasarkan karakteristik waktu yang di gunakan 

pada penelitian ini. 

 

2.3.1 Relay Arus Lebih Waktu Terbalik (Inverse Time Relay) 

Relay yang bekerja dengan waktu saat terjadinya gangguan dan bekerjanya 

kontak – kontak pada rangkaian pemutus, saling berbanding terbalik dengan 

besarnya arus gangguan atau besaran lainnya yang mengerjakan relay tersebut[8].  

Gambar 2.2 merupakan karakteristik relay arus lebih waktu terbalik. 

 

Gambar 2.2 Relay Arus Lebih Waktu Terbalik (Inverse Time Relay)[8] 

 

Relay ini akan bekerja dengan nilai waktu tunda yang berbanding terbalik 

dengan besarnya arus (inverse time), yaitu semakin besar arus gangguan yang 

mengalir maka semakin kecil waktu tundanya[8]. Relay jenis ini memiliki 

karakteristik kecuraman waktu-arus yang dikelompokkan menjadi : standar 

inverse, long time inverse, very inverse, dan extrimely inverse. Gambar 2.3 

merupakan karakteristik relay arus lebih waktu terbalik. 
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Gambar 2.3 Karakteristik Inverse Time Relay [8] 

 

2.4 Relay Arus Lebih (Over Current Relay) 

2.4.1 Pengertian Relay Arus Lebih (Over Current Relay)  

Relay arus lebih  merupakan relay pengaman yang bekerja karena adanya 

besaran arus dan terpasang pada jaringan tegangan tinggi, tegangan menengah  juga 

pada pengaman transformator tenaga. Relay  ini berfungsi  mengamankan peralatan 

listrik akibat adanya gangguan phasa -  phasa, dan gangguan phasa – tanah [9]. 

 

2.4.2 Perinsip Kerja Relay Arus Lebih (Over Current Relay) 

Relay  arus lebih adalah relay  yang bekerja terhadap arus lebih, ia akan 

bekerja bila arus yang mengalir melebihi nilai settingnya (Iset), baik yang 

disebabkan adanya gangguan hubung singkat atau kelebihan beban (over load) 

untuk kemudian memberikan perintah trip ke PMT sesuai karakter waktunya[9]. 

 

2.4.3 Setting Relay Arus Lebih Menggunakan Perhitungan Konvensional 

Persamaan 2.1 merupakan pengaturan arus untuk relay arus lebih disisi 

primer. 

𝐼𝑠𝑒𝑡 (𝑝𝑟𝑖𝑚) = 1,05 𝑥 𝐼𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙              (2.1) 

Nilai tersebut adalah nilai primer. Untuk mendapatkan nilai setting sekunder 

yang dapat disetkan pada relay arus lebih, maka harus dihitung dengan 

menggunakan ratio trafo arus (Current Transformator) yang terpasang di sisi 

primer maupun di sisi sekunder transformator tenaga seperti dalam Persamaan 2.2. 

𝐼𝑠𝑒𝑡 (𝑠𝑒𝑘) =  𝐼𝑠𝑒𝑡 (𝑝𝑟𝑖𝑚) 𝑥 
1

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜 𝐶𝑇
         (2.2) 
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2.4 Setting TMS Relay Arus Lebih Menggunakan Perhitungan Konvensional 

Persamaan 2.3 merupakan persamaan yang digunakan untuk menghitung 

Time Multiplier Setting (TMS) [9]: 

𝑇𝑀𝑆 =
(

𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡

𝐼𝑠𝑒𝑡
)

𝜶

−1 

𝜷
  𝑥 𝑡           (2.3) 

Dimana : t = Waktu kerja relay (detik) 

   TMS = Time Multiplier Setting  

   𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡 = Besarnya arus gangguna hubung singkat (Ampere) 

   𝐼𝑠𝑒𝑡 = Besarnya arus setting (Ampere) 

  𝛼,𝛽,𝜎 = Konstanta (tergantung pada kurva arus terhadap waktu ) 

 

Untuk mengetahui konstanta perhitungan waktu tunda relay arus lebih 

terbalik (inverse) seperti dalam Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Konstanta Perhitungan Waktu Tunda Relay Arus Lebih Terbalik [10] 

Type  𝜶 𝜷 

Standar inverse 0,02 0,14 

Very inverse 1 13,5 

Extreamely inverse 2 80 

 

2.5 Metode Optimasi 

Pengaplikasian metode optimasi pada pemodelan sistem kooordinasi relay 

proteksi bertujuan untuk mencari nilai optimum setting pada relay. Dengan 

memasukkan batasan parameter – parameter perhitungan setting relay pada metode 

optimasi, kemudian metode optimasi mencari nilai yang paling optimum dari semua 

iterasi perhitungan. Dengan menggunakan metode optimasi diharapkan akan 

mempermudah dalam menentukan setting pada relay.  
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2.5.1 Metode Dual Simplex  

Metode Dual simplex merupakan varian dari simplex method biasa, yang 

dikembangkan oleh Lemke, untuk memecahkan Linier Programing Program 

(LPP). 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]. 

Berikut ini adalah proses metode dual simplex yang dilakukan dalam 

beberapa tahap [12] : 

1. Inisialisasi (initialization) : Mengkonversi semua batasan fungsional dari 

bentuk minimalisai ( ≥ ) menjadi bentuk maksimalisasi ( ≤ ) (dengan 

mengalikan kedua sisi dengan -1). Kemudian menambahkan variabel slack 

seperlunya untuk membangun satu set persamaan yang menggambarkan 

masalah. Kemudian menentukan solusi dasar sehingga koefisien dalam 

persamaan Z adalah nol (solusi optimal tetapi tidak layak). Melanjutkan ke 

uji kelayakan (feasible test). 

2. Uji kelayakan (feasible test) : Memeriksa apakah semua variabel basic tidak 

negatif. Jika semua variabel basic tidak negatif, maka proses berakhir dan 

solusi layak yang telah optimum tercapai. Jika tidak, maka akan dilanjutkan 

ke proses iterasi. 

3. Iterasi (iteration) : 

1) Langkah 1 :  

Menentukan leaving variable :  Memilih variabel basic yang memiliki nilai 

negatif terbesar (nilai kembar dipilih secara sembarang). 

2) Langkah 2 :  

Menentukan entering variable : Memilih variabel nonbasic dengan cara 

membuat rasio antara koefisien persamaan Z dengan koefisien persamaan 

yang berhubungan dengan leaving variable (abaikan rasio dengan penyebut 

positif atau nol). Entering variable adalah salah satu yang memiliki rasio 

terkecil atau absolut rasio terkecil. 
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3) Langkah 3 :  

Menentukan solusi dasar baru (new basic solution) : Memulai  set persamaan 

baru,  dengan menentukan variabel basic dan variabel nonbasic menggunakan 

eliminasi Gauss. Eliminasi Gauss digunakan untuk memperoleh solusi dasar 

baru. Kemudian kembali ke uji kelayakan (feasible test ). 

 

2.5.2 Karakteristik Metode Dual Simplex  

Metode dual simplex mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut [4]: 

1. Tidak memerlukan perhitungan tahap satu dari two phase simplex method. 

Metode ini adalah fitur yang diinginkan, karena titik awal diperoleh pada 

akhir tahap satu, mungkin tidak mendekati optimal. 

2. Karena metode ini bekerja menuju kelayakan dan optimalitas secara 

bersamaan, solusi ini diharapkan dapat dicapai dalam jumlah iterasi yang 

lebih sedikit. 

 

2.6 Setting Relay Menggunakan Algoritma Optimasi 

Masalah koordinasi relay dinyatakan sebagai masalah optimisasi [6]. Di sini, 

𝑡𝑜𝑝𝑖 untuk relay harus diminimalkan seperti dalam Persamaan 2.4.  

Min z = ∑ 𝑡𝑜𝑝𝑖 
𝑛

𝑖=1
          (2.4) 

Dimana : n      : nomor dari relay 

       𝑡𝑜𝑝𝑖  : waktu operasi relay utama pada i, untuk gangguan pada ‘i’  

 

2.6.3 Batas Waktu Relay Beroperasi 

Adapun ntuk mengetahui batasan waktu relay beroperasi menggunakan 

Persamaan 2.5. 

𝑀𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑖 ≤ 𝑡𝑜𝑝𝑖 ≤ 𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑜𝑝𝑖           (2.5) 

Dimana : 

𝑀𝑖𝑛 𝑡𝑜𝑝𝑖 : waktu minimum yang diperlukan untuk operasi relay pada i untuk  

   gangguan pada ‘i’  

𝑀𝑎𝑥 𝑡𝑜𝑝𝑖 : waktu maksimum yang diperlukan untuk operasi relay pada i untuk  

   gangguan pada ‘i’  
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2.6.2 Kriteria Waktu Interval Koordinasi Relay 

Ada batasan untuk mempertahankan Coordination Time Interval (CTI) antara 

relay [6]. Perbedaan antara waktu operasi dari relay utama  dan relay cadangan 

harus lebih besar dari atau sama dengan CTI seperti dalam Persamaan 2.6. 

𝑡𝑜𝑝𝑖𝑏 − 𝑡𝑜𝑝𝑖 ≥ ∆𝑡         (2.6) 

Dimana : 

𝑡𝑜𝑝𝑖𝑏 : waktu operasi relay cadangan pada i, untuk gangguan pada ‘i’ 

𝑡𝑜𝑝𝑖    : waktu operasi relay utama pada i, untuk gangguan pada ‘i’ 

∆𝑡  : Coordination Time Interval (CTI) 

 

2.6.3 Karakteristik Relay 

Adapun untuk memperoleh nilai PSM (Plug Setting Multiplier)  

menggunakan Persamaan 2.7. 

          𝑃𝑆𝑀 =
𝐼𝑓 (arus gangguan dalam ampere)

Rasio 𝐶𝑇 x 𝐼𝑠𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑙𝑎𝑦
        (2.7) 

Untuk semua relay karakteristik inverse time relay [6], yaitu λ adalah 0,14 

dan γ adalah 0,02. Adapun untuk memperoleh nilai  𝛼 menggunaka Persamaan 2.8. 

𝛼 =  
𝜆 

(𝑃𝑆𝑀)𝛾−1
             (2.8) 

Adapun untuk memperoleh waktu operasi relay (𝑡𝑜𝑝𝑖) dengan menggunakan 

Persamaan 2.9. 

𝑡𝑜𝑝𝑖 =
𝜆 𝑥 (𝑇𝑀𝑆)

(𝑃𝑆𝑀)−1
               (2.9) 

Dan 𝑡𝑜𝑝𝑖 juga dapat diperoleh  menggunanakan Persamaan 2.10. 

𝑡𝑜𝑝𝑖 = 𝛼(𝑇𝑀𝑆)        (2.10) 

Fungsi objektif diperoleh dari Persamaan 2.10 dan Persamaan 2.4 seperti 

dalam persamaan 2.11.   

Min z = ∑ 𝛼𝑖 (𝑇𝑀𝑆)𝑖 
𝑛

𝑖=1
        (2.11) 

Adapun untuk nilai TMS (Time Multiplier Setting) dihasilkan menggunakan 

metode Dual Simplex. 
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2.7 Koordinasi Relay Proteksi (Coordination Relay Protection) 

2.7.1 Pengertian Koordinasi Relay Proteksi 

Coordination Relay Protection (Koordinasi Relay Proteksi) merupakan 

aplikasi sistematis dari peralatan proteksi yang memantau arus secara aktual 

didalam sebuah sistem tenaga listrik, yang mana didalam merespon sebuah 

gangguan atau overload akan dilakukan dengan cara menggabungkan relay satu 

dengan relay yang lain. Pada sistem koordinasi ini relay akan tersambung sehingga 

akan ada relay utama dan relay cadangan. Tujuanya untuk menentukan pengaturan 

panggilan waktu, pickup pengaturan arus, dan jenis karakteristik relay, sehingga 

keseluruhan waktu operasi dari relay utama adalah minimal. Pemilihan variabel 

yang disebutkan harus sesuai dengan batasan koordinasi antara cadangan dan relay 

utama [11].

2.7.2 Masalah Pokok Koordinasi Relay Proteksi 

Adapun asalah pokok dalam koordinasi relay proteksi sebagai berikut [11] : 

1. Kecepatan relay yang terkoordinasi dalam melakukan tripping ketika terjadi

gangguan.

2. Menentukan nilai setting yang tepat pada setiap relay yang terkoordinasi.

3. Mengkoordinasikan setiap relay pada jaringan lirstrik yang berbeda.


