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BAB III   

PERANCANGAN SISTEM 

 

Pada bab ini dibahas hal-hal yang berkaitan dengan metode perancangan 

sistem koordinasi relay proteksi penyulang pada Gardu Induk 1 di Pabrik Indarung 

IV PT. Semen Padang - Sumatera Barat. Perancangan sistem tersebut meliputi 

analisa perhitungan setting koordinasi relay arus lebih dengan metode dual simplex 

menggunakan software MATLAB R2015a dan mensimulasikan perancangannya 

menggunakan software ETAP 12.6.0  .  

 

3.1 Diagram Blok Pemodelan 

Secara umum, perancangan sistem koordinasi relay proteksi dengan 

menggunakan metode optimasi dapat dilihat dalam Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Blok Pemodelan Sistem Koordinasi Relay Proteksi 

Dari Gambar 3.1 dapat dijelaskan alur pemodelan sistem koordinasi relay 

proteksi yang menggunakan metode optimasi sebagai pencari nilai optimal dari 

setting relay yang terkoordinasi.  

Langkah pertama yaitu pengambilan data dari sumber meliputi data trafo, 

data beban. Selanjutnya membuat desain single line diagram sesuai dengan data 

yang telah ada. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seluruh struktur dari sistem 

tenaga listrik yang menggunakan sistem koordinasi relay proteksi serta 

dioptimalisasi dengan menggunakan metode optimasi.  
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 Langkah kedua yaitu melakukan analisa perhitungan, langkah ini bertujuan 

untuk menentukan nilai setting pada relay dengan perhitungan konvensional. yang 

selanjutnya akan di bandingkan dengan perhitungan setting relay menggunakan 

metode optimasi.  

Langkah ketiga yaitu setelah mendapatkan hasil dari perhitungan 

konvensional dan perhitungan dengan metode optimasi, maka diperoleh daftar nilai 

setting relay yang dapat dibandingkan. Setelah membandingkan nilai setting relay, 

maka akan dipilih nilai setting yang paling memenuhi kriteria dimana kriterianya 

adalah menghasilkan nilai waktu kerja relay paling minimum dari setiap metode. 

Langkah keempat yaitu memasukkan daftar setting relay ke single line 

diagram untuk disimulasikan menggunakan software ETAP 12.6.0. 

 

3.2 Data Gardu Induk 1 Di Pabrik Indarung IV 

3.2.1 Data Trafo Distribusi 

Sistem kelistrikan di Pabrik Indarung ini dibagi menjadi dua bagian besar 

yaitu sistem kelistrikan di Pabrik VI dan 2 SS existing serta satu plant ke PLN yang 

di koneksikan ke Pabrik VI.  Beban listrik di Pabrik Indarung VI akan disuplai oleh 

PLN melalui 3 unit trafo daya 150/6.3 kV dengan kapasitas masing-masing 30 

MVA (ONAN/ONAF). Beban-beban di Pabrik Indarung VI dibagi menjadi 3 

kelompok sesuai dengan jumlah substation yang ada.  Untuk data pembebanan trafo 

gardu induk 1 dapat dilihat dalam Tabel 3.1. 

Tabel 3.1 Pembebanan Trafo Pada Gardu Induk 1 Pabrik Indarung IV 

ID Substation dan 

Transformer 

Tegangan 

(kV) 

Kapasitas 

(MVA) 

Loading 

(Input) 

Loading 

(Ouput) 

MVA % MVA % 

TRF 1-6S1Q11W1T1 150/6.3 30 17,223 57,4 1,647 55,8 

SS 158 LSC, SILICA-1: 

6A1Q211T1 6.3/0.4 3 2,530 84,3 2,474 82,5 

6C1Q211T1 6.3/0.4 3 2,399 80,0 2,348 78,3 

SS 348 RAW MILL DRIVE: 

6R1S01T6 6,3/0,7 4 3,045 76,1 2,971 74,8 

6R1Q212T1 6.3/0.4 3 2,537 84,6 2,483 82,8 



16 

 

ID Substation dan 

Transformer 

Tegangan 

(kV) 

Kapasitas 

(MVA) 

Loading 

(Input) 

Loading 

(Ouput) 

MVA % MVA % 

SS 348 RAW MILL (ID FAN): 

6R1S01T4 6,3/0,7 4 3,069 76,7 2,993 74,8 

6R1S01T1 6.3/0.7 4 2,997 74,9 2,925 73,1 

 

3.2.2 Data Beban 

Pada sistem kelistrikan yang terintegrasi, daya dari PLN di 150 kV disalurkan 

ke beban (substation) di Pabrik Indarung VI melalui beberapa kabel tanah di 6.3 

kV. Bus incoming PLN pada jaringan distribusi sistem tenaga listrik Pabrik 

Indarung VI menggunakan level tegangan 150 kV, sehingga level tegangan tersebut 

diturunkan menjadi 6.3 kV oleh trafo step down 150/6.3 kV. Selanjutnya, level 

tegangan diturunkan menjadi level tegangan rendah sesuai dengan tegangan load 

bus. Dalam Pabrik Indarung IV ini terdapat banyak sekali beban yang digunakan 

untuk menunjang proses produksi. Salah satunya adalah motor, baik motor yang 

mempunyai kapasitas kecil maupun besar. Tabel 3.2 dapat dilihat tabulasi 

pembebanan SS pada gardu induk 1. 

Tabel 3.2 Tabulasi Pembebanan SS Pada Gardu Induk 1 Pabrik Indarung IV 

Transformer Substation Loading (MW) 

Trafo 1 SS 158 LSC, SILICA, -1 4,835 

SS 348 RAW MILL DRIVE 4,979 

SS 348 RAW MILL (ID-FAN) 5,180 

Total  14,994 

 

3.3 Single Line Diagram Gardu Induk 1 Di Pabrik Indarung IV 

Sistem kelistrikan pada Pabrik Indarung VI dibagi menjadi 3 bagian yang 

terdiri dari gardu induk 1, gardu induk 2 dan gardu induk 3. Dan di masing-masing 

gardu induk terdiri dari beban statis dan beban dinamis. Single line diagram 

didesain sedetail mungkin menggunakan ETAP 12.6.0 menggunakan standar IEC 

(International Electrotechnical Commission). Pada tugas akhir ini data berupa 

single line diagram seperti dalam Gambar 3.2 yang akan digunakan sebagai bahan 
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analisa. Sistem kelistrikan Pabrik Indarung IV telah menggunakan sistem 

koordinasi relay proteksi dan telah disetting dengan menggunakan perhitungan 

konvensional sebagai metode perhitungan setting setiap relay yang ada. 

Gambar 3.2 Single Line Diagram Gardu Induk 1 Pabrik Indarung IV 

 

3.4 Arus Beban Maksimum (Full Load Ampere) 

Arus beban maksimum digunakan untuk menentukan seberapa besar arus 

yang mengalir ke tanah dan dapat dianggap sebagai arus gangguan. Arus beban 

maksimum merupakan hasil dari analisa aliran daya menggunakan software ETAP 

12.6.0. Untuk melakukan analisa aliran daya pada software ETAP 12.6.0, yang 

harus dilakukan adalah :   
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1. Membuat diagram satu garis (Single Line Diagram) beserta dengan 

karakteristik setiap komponen dalam diagram tersebut 

2. Memilih opsi Analisa Aliran Daya (Load Flow Analisys) 

3. Memilih opsi Jalankan Aliran Daya (Run Load Flow). 

 

3.5 Arus Gangguan Hubung Singkat 

Arus gangguan hubung singkat digunakan untuk menentukan seberapa besar 

arus minimum relay mulai bekerja (arus pickup) atau untuk menentukan ketahanan 

peralatan (device) terhadap arus gangguan. Untuk melakukan analisa gangguan 

hubung singkat pada software ETAP 12.6.0, yang harus dilakukan adalah:  

1. Membuat diagram satu garis (Single Line Diagram) beserta dengan 

karakteristik setiap komponen dalam diagram tersebut.  

2. Memilih opsi Analisia Hubung Singkat (Short Circuit Analisys)  

3. Memilih opsi jalankan arus gangguan (Run LG,LL,LLG, 3-phase Faults) 

 

3.6 Metode Perhitungan Konvensional 

3.6.1 Perhitungan Setelan Arus 

Dalam melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai setelan relay arus 

lebih gangguan fasa, maka digunakan Persamaan 2.1 untuk arus setting primer dan 

menggunakan Persamaan 2.2 untuk arus setting sekunder. 

 

3.6.2 Perhitungan Time Multiplier Setting (TMS) 

Dalam melakukan perhitungan untuk mendapatkan nilai setelan Time 

Multiplier Setting relay, maka digunakan Persamaan 2.3. 

Untuk mendapatkan koordinsai relay yang selektif dan sesuai dengan yang 

diinginkan, maka hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat setelan Time 

Multiplier Setting (TMS) relay adalah sebagai berikut :  

1. Penyetelan relay dilakukan dari bagian hilir terlebih dahulu, yaitu bagian 

yang paling  dekat  dengan  beban.  Hal  ini  dikarenakan  bagian  yang  paling 

dekat dengan beban harus memiliki TMS yang paling singkat. Untuk daerah 

selanjutnya, nilai TMS akan cenderung semakin membesar, sesuai dengan 

koordinasi yang diinginkan.  
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2. Waktu interval antar relay (Coordinatio Time Interval) yang diaplikasikan 

harus lebih besar dari 0,2 detik, karena memperhitungkan waktu pembukaan 

pemutus tenaga/ PMT (clearence time) dan faktor kesalahan.  

 

3.7 Metode Perhitungan Menggunakan Dual Simplex 

Dalam optimasi koordinasi relay menggunakan metode dual simplex, 

dilakukan beberapa langkah yang digunakan untuk mencapai Time Multiplier 

Setting (TMS) yang optimal pada relay. Untuk mencapai TMS yang optimal 

terdapat beberapa parameter yang harus dipenuhi antaranya setelan arus relay, 

waktu antara relay primer dan relay backup yang disebut Coordination Time 

Interval (CTI) harus lebih besar dari 0,2 detik. Dengan memasukkan parameter – 

parameter yang diperlukan kedalam metode dual simplex, maka metode ini akan 

menghitung nilai TMS yang tepat pada setiap relay. Perhitungan nilai TMS ini 

dilakukan di setiap cabang pada relay yang akan dikoordinasikan. Berikut ini 

adalah langkah-langkah kerja metode dual simplex dalam menetukan solusi 

permasalahan koordinasi relay arus lebih: 

1. Langkah Pertama : 

Menentukan nilai setelan arus relay secara konvensional menggunakan 

Persamaan 2.1 untuk arus setting primer dan menggunakan Persamaan 2.2 untuk 

arus setting sekunder. 

 

2. Langkah Kedua : 

Menentukan nilai selisih setting waktu relay primer dan relay backup atau 

yang disebut Coordination Time Interval (CTI) menggunakan Persamaan 2.6. 

 

3. Langkah Ketiga : 

Menentukan nilai Plug Setting Multiplier (PSM) dengan menggunakan 

Persamaan 2.7 dan menentukan nilai α dengan menggunakan Persamaan 2.8. 

 

4. Langkah Keempat : 

Membuat fungsi objektif  dengan menggunakan Persamaan 2.11. 
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5. Langkah Kelima : 

Melakukan perhitungan optimasi dual simplex menggunakan MATLAB 

R2015a. 

1) Memasukkan data parameter 

2) Membuat tabel dual simplex pertama dengan mengambil variabel slack 

sebagai dasar dan variabel asli sebagai non dasar. 

3) Menentukan nilai koefisien baris menggunakan Persamaan 3.1.   

(𝐶𝑗 − ∑ 𝐶𝑖𝑎𝑖𝑗)            (3.1) 

a. Jika ada elemen di baris ini positif, maka metode ini gagal dan 

melanjutkan ke langkah 9) 

b. Jika semua elemen dalam baris ini negatif dan semua elemen di kolom 

‘b’ (yaitu RHS atau sisi kanan dari batasan) positif, maka solusi optimal 

tercapai dan melanjutkan ke langkah 8) 

c. Jika semua elemen dalam baris ini negatif dan semua elemen di kolom 

‘b’ negatif, maka optimasi dilanjutkan ke langkah 4) 

4) Mengidentifikasi baris kunci (baris yang memiliki nilai negatif terbesar di 

kolom ‘b’) 

a. Jika semua kolom nilai koefisien (𝑎𝑖𝑗) dalam baris kunci positif, maka 

tidak ada solusi yang layak untuk masalah ini dan melanjutkan ke 

langkah 9) 

b. Jika beberapa nilai koefisien (𝑎𝑖𝑗) di baris kunci negatif, maka proses 

akan mencari rasio untuk kolom-kolom tersebut, dimana 𝑎𝑖𝑗 ≤ 0. Dan 

untuk mencari rasio menggunakan Persamaan 3.8. 

     𝑅𝑎𝑠𝑖𝑜 = (𝐶𝑗 − ∑ 𝐶𝑖𝑎𝑖𝑗)/n (𝑎𝑖𝑗)         (3.2) 

5) Mengidentifikasi kolom kunci (kolom yang memiliki rasio terkecil atau 

positif) 

6) Mengidentifikasi elemen pivot (elemen yang terkait dengan baris kunci 

dan kolom kunci) 

7) Mengulangi prosedur yang sama sampai solusi optimal tercapai dengan 

melanjutkan ke langkah  

8) Mencetak hasil optimal 

9) Menghentikan metode dual simplex 
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3.8 Pengujian Simulasi Koordinasi Relay 

Pengujian simulasi koordinasi relay dilakukan dengan cara memberikan 

gangguan di bagian ujung substation pada masing-masing substation secara 

bergantian. Untuk melakukan pengujian simulasi koordinasi relay pada software 

ETAP 12.6.0, yang harus dilakukan adalah : 

1. Membuat diagram satu garis (Single Line Diagram) beserta dengan

karakteristik setiap komponen dalam diagram tersebut

2. Memiliha opsi Star – Protective Device Coordination

3. Memberikan ganguan di ujung substation dengan memilih Fault Insertion

(PD-Sequence-of-Operation).

Hasil pengujian juga dilengkapi dengan dengan ringkasan atau laporan dari

hasil pengujian simulasi tersebut. 


