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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. Petrokimia Gresik adalah sebuah perusahaan penghasil pupuk terbesar 

di Indonesia yang menghasilkan bermacam-macam pupuk serta produk kimia 

lainnya untuk melayani permasalahan dunia pertanian. Perusahaan ini berlogo 

Kebomas dan berlokasi di Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Di pabrik 

ini terdapat beberapa area pabrik, diantaranya pabrik 1 (satu), pabrik 2 (dua), 

pabrik 3 (tiga) dan Amurea 2 . Total produksi pupuk ± 5 juta ton per tahun. Pada 

setiap area pabrik terdapat pembangkit listrik sendiri. Pabrik satu mendapat suplai 

listrik dari Gas Turbine Generator (GTG) 33 MW dan suplai listrik dari 

Pembangkit Listrik Negara (PLN) 20 MVA. Pabrik 2 mendapat suplai listrik dari 

Steam Turbine Generator (STG) sebesar 12,5 MW. Pabrik 3 mendapat suplai 

listrik dari Unit Batu Bara (UBB) 32 MW. Amurea 2 mendapat suplai listrik dari 

Gresik Gas Cogeneration Plant (GGCP) sebesar 26,8 MW. Jaringan listrik di PT 

Petrokimia Gresik memiliki level tegangan di 0.4 kV, 6.3 kV, 20 kV dan 150 kV 

[1],[2]. 

 Stabilitas Transient didefinisikan sebagai kemampuan sistem tenaga 

untuk kembali ke kondisi normal setelah gangguan besar. Gangguan besar terjadi 

dalam sistem karena penghapusan beban yang tiba tiba, operasi penggantian 

saluran, kesalahan terjadi dalam sistem, pemadaman fasa yang tiba tiba, dll [3]. 

 Stabilitas transien dilakukan ketika sistem transmisi dan pembangkit 

baru direncanakan. Persamaan ayunan menggambarkan perilaku mesin sinkron 

selama gangguan transien. Gangguan ini mengurangi sinkronisasi mesin, dan 

sistem menjadi tidak stabil. Studi stabilitas sangat membantu untuk penentuan 

waktu pemutusan kritis (CCT) untuk pemutus sirkuit (CB), level tegangan dan 

kemampuan transfer sistem [3]. 

 Kestabilan transient mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat 

diperlukan agar suatu sistem kelistristrikan lebih handal. Ketika terjadi suatu 

gangguan, relay pengaman akan memerintahkan pemutus tenaga dalam hal ini 

yaitu CB (Circuit Breaker) untuk membuka saluran sehingga suplai listrik pada 
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sistem menjadi terputus [4]. Tetapi perlu diingat bahwa belum ada jaminan suatu 

sistem tetap pada kestabilannya karena hal ini dipengaruhi oleh waktu pemutusan 

kritis (CCT). Critical Clearing Time (CCT) atau waktu pemutus kritis ialah waktu 

yang diizinkan untuk memutus gangguan agar generator tidak terjadi lepas 

sinkron, atau dengan kata lain generator tetap sinkron jika tidak melebihi CCT 

dan akan lepas sinkron jika melebihi CCT [6],[7]. Metode yang digunakan pada 

analisis ini adalah Time Domain Simulation (TDS). Dengan metode ini nilai CCT 

yang didapatkan akurat tetapi hanya berupa nilai batas stabil dan batas tidak stabil 

pada sistem kelistrikan [6]. 

Pada penelitian sebelumnya pada referensi [6] menggunakan metode Time 

Domain Simulation (TDS) dengan menggunakan software Matlab. Pada 

penelitian ini digunakan metode yang sama tetapi dengan menggunakan software 

ETAP 12.6. Dengan metode ini didapatkan nilai CCT yang akurat tetapi hanya 

berupa nilai batas stabil dan batas tidak stabil setelah terjadi gangguan pada sistem 

kelistrikan. Berdasarkan beberapa referensi, penentuan nilai CCT ini merupakan 

studi untuk sistem transmisi dan sedikit pada sistem distribusi (bukan studi untuk 

sistem industri). Pada Tugas Akhir ini dilakukan penelitian pada industri karena 

ingin mengetahui seberapa besar pengaruhnya jika dilakukan pada sistem 

kelistrikan tegangan menengah. 

Saat ini PT Petrokimia Gresik sudah memiliki settingan waktu relay, 

dimana setting waktunya belum berdasarkan stabilitas transient dengan critical 

clearing time. Agar sistem kelistrikan perusahaan lebih handal dan dapat menjaga 

keberlangsungan kebutuhan produksi, maka pada penelitian ini akan dilakukan 

analisis yang mana akan dicari nilai pemutusan kritis (CCT) akibat hubung 

singkat tiga fasa pada bus tegangan menengah PT Petrokimia Gresik dengan 

metode Time Domain Sumulation. Setelah didapatkan nilai CCT, dilakukan 

pengecekan terhadap setting waktu relay yang sudah ada agar nantinya dijadikan 

bahan pertimbangan Perusahaan.   

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diperoleh beberapa rumusan masalah, 

diantaranya: 
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1. Bagaimana memodelkan dan menganalisa sistem kelistrikan di PT 

Petrokimia Gresik dengan software ETAP 12.6 ? 

2. Bagaimana respon dari sudut rotor generator, frekuensi dan tegangan 

pada sistem kelistrikan di PT Petrokimia Gresik saat dilakukan analisis 

stabilitas transient dengan metode Time Domain Simulation ? 

3. Bagaimana mendapatkan nilai Critical Clearing Time dengan melihat 

respon sudut rotor generator saat terjadi gangguan hubung singkat tiga 

fasa ? 

4. Bagaimana membandingkan setting waktu relay di PT Petrokimia 

Gresik dengan nilai Critical Clearing Time ? 

 

1.3 Tujuan 

Beberapa tujuan dari penelitian ini diantaranya: 

1. Mendapatkan pemodelan sistem kelistrikan pada PT Petrokimia Grdsik. 

2. Mengetahui kondisi stabilitas sistem tenaga listrik PT Petrokimia 

Gresik setelah mengalami gangguan hubung singkat tiga fasa. 

3. Untuk menentukan waktu pemutusan kritis dengan melihat respon 

sudut rotor pada generator setelah mengalami gangguan hubung 

singkat tiga fasa. 

4. Melakukan perbandingan setting waktu relay di perusahaan dengan 

mempertimbangkan nilai CCT yang telah dilakukan sebagai 

pertimbangan untuk perusahaan sehingga dapat menambah keandalan 

dan kestabilan sistem kelistrikan PT Petrokimia Gresik. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Beberapa batasan masalah dalam pembahasan penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian dilakukan pada jaringan distribusi tegangan menengah yang 

terinterkoneksi di PT Petrokimia Gresik. 

2. Analisa stabilitas transient yang dilaukan pada tugas akhir ini hanya 

pada bagian jaringan interkoneksi tegangan menengah sistem 

kelistrikan PT. Petrokimia Gresik. 
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3. Parameter yang diamati dalam melakukan analisis ini adalah respon 

sudut rotor generator, frekuensi dan tegangan akibat gangguan hubung 

singkat tiga fasa dengan menggunakan perangkat lunak ETAP 12.6.0.  

4. Nilai CCT yang didapatkan dalam rentang nilai sampai tiga angka 

dibelakang koma. 

5. Setting waktu relay pengaman yang diamati pada perusahaan hanya 

pada relay arus lebih.  

 

1.5 Manfaat 

Penelitian ini diharapkan membawa manfaat diantaranya : 

1. Untuk pertimbangan PT Petrokimia Gresik untuk menentukan waktu 

settingan waktu relay pengaman agar semakin handal. 

2. Untuk pemicu penelitian berikutnya agar dapat mengembangkan 

metode perhitungan critical clearing time dengan metode lain yang 

lebih efisien. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan dalam penelitian ini disusun atas lima bab terdiri dari berbagai 

rincian sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang yang menjadi dasar atas dilakukannya 

penelitian, rumusan masalah yang akan diselesaikan, batasan masalah agar 

penelitian tidak terlalu melebar, tujuan yang akan dicapai, manfaat dari 

penelitian ini dan sistematika penulisan yang digunakan.  

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan teori yang dipakai serta rumus untuk menyelesaikan 

penelitian tugas akhir. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi metode penyelesaian tugas akhir dan data sistem kelistrikan dari PT 

Petrokimia Gresik.  

BAB IV HASIL SIMULASI DAN ANALISIS 

Berisi hasil simulasi dan analisis dari tugas akhir. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. 


