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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam perusahaan dan industri, keunggulan pada sebuah sistem kelistrikan 

adalah suatu hal yang sangat pokok. Faktanya, suatu sistem kelistrikan sangatlah 

rentan terhadap gangguan. Gangguan kelistrikan yang terjadi pada sebuah industri 

berasal dari dalam maupun dari luar system. Gangguan juga ada yang bersifat 

temporer dan permanen. Gangguan pada sistem kelistrikan di industri akan 

menyebabkan kerugian yang begitu besar, baik dari segi lifetime peralatan listrik 

yang dipergunakan, maupun dari segi produksinya. dan sebab itu perlu adanya 

system proteksi yang tepat untuk meminimalisir terjadinya gangguan dan juga 

mengisolasi gangguan secara tepat dan cepat apabila gangguan sudah terjadi. 

2.1 Gangguan Dalam Suatu Sistem Kelistrikan 

Gangguan dalam system kelistrikan adalah sebuah keadaan abnormal dari 

sistem tenaga listrik dan menyebabkan system menjadi tidak stabil. Baik 

dikarenakan adanya arus lebih ataupun arus yang tidak seimbang pada sistem 

kelistrikannya. Gangguan terjadi pada sebuah system tenaga listrik dapat 

mengganggu aliran arus menuju ke beban. Gangguan dapat dibedakan berdasarkan 

sifat gangguan dan juga berdasarkan asal dari gangguan tersebut [6]. 

Berdasarkan sifat gangguannya, gangguan dalam system tenaga listrik terbagi 

dalam dua jenis, yaitu [7] : 

1. Gangguan Sementara/Temporery 

Gangguan sementara atau temporery ialah gangguan yang pada waktu terjadinya 

hanya sementara dan setelah itu system mulai berjalan normal. Dapat dikatakan 

bahwa gangguan sementara dapat hilang dengan sendirinya. Ketika gangguan 

sementara tidak dapat ditanggulangi dengan sendirinya, dan berlangsung cukup 

lama, gangguan sementara dapat berubah menjadi gangguan permanen. Untuk 

gangguan sementara dapat diatasi dengan menggunakan autorecloser. Namun pada 

dunia industri autorecloser dihindari penggunaannya karena kurang efektif ketika 

terjadi gangguan yang permanen. 
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2. Gangguan Permanen/Stationary 

Gangguan permanen atau stationary ialah gangguan yang waktu terjadinya 

gangguan dapat dikatakan lama (permanen). Salah satu contoh penyebab dari 

gangguan permanen adalah kerusakan pada peralatan yang dipergunakan pada 

sistem tenaga listrik tersebut. Sehingga perlu dilakukan perbaikan/penggantian 

peralatan terlebih dahulu, supaya berfungsi secara normal kembali. 

Sedangkan berdasarkan asal gangguan, gangguan dalam system tenaga terdiri 

menjadi dua jenis, yaitu : 

1. Asal Gangguan dari Dalam Sistem 

Yaitu berasal dari dalam diantara lain dikarenakan kesalahan pada mekanis. 

Misalnya terjadi dikarenakan kesalahan instalasi dari peralatan sehingga 

menyebabkan peralatan tidak bekerja secara sempurna dan mengakibatkan 

terjadinya gangguan. Selain itu dapat dikarenakan alat yang sudah tidak berfungsi 

secara baik karena usia peralatan yang sudah tua. 

2. Asal Gangguan dari Luar Sistem 

     Yaitu berasal dari luar system biasanya dikarenakan faktor cuaca (hujan, angin), 

pengganggu berupa binatang (hewan pengerat, serangga), dan juga petir. Dimana 

gangguan tersebut tidak dapat diprediksi terjadinya oleh manusia. 

2.2     Gangguan Beban Berlebih 

          Beban lebih disebabkan karena arus listrik yang mengalir pada sistem 

kelistrikan terlalu besar melebihi kapasutas sistem itu sendiri.Gangguan ini 

merupakan bukan termasuk dari gangguan murni, namun tetap perlu diperhatikan 

keamanannya karena kalau tidak bisa merusak perlatan listrik yang ada. 

2.3     Gangguan Hubung Singkat 

          Hubung singkat adalah masalah dalam sirkuit listrik di mana dua atau lebih 

kabel yang tidak seharusnya bersentuhan satu sama lain. Hubung singkat dapat 

menyebabkan arus yang sangat tinggi mengalir melalui sirkuit. Arus tinggi ini dapat 

menghancurkan komponen, melelehkan isolasi dan menyalakan api. Jika ada 

tegangan yang cukup, itu juga dapat menyebabkan ledakan yang disebut arc flash. 
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Pemutus sirkuit dan sekering adalah perangkat yang mendeteksi sirkuit pendek dan 

(biasanya) mematikan daya sebelum kerusakan dapat dilakukan [8]. 

 Arus gangguan hubung singkat dapat bekerja dalam milidetik, bisa ribuan kali 

lebih besar dari arus operasi normal sistem. Kerusakan dari hubungan pendek dapat 

dikurangi atau dicegah dengan menggunakan sekering, pemutus sirkuit, atau 

perlindungan kelebihan beban lainnya, yang memutuskan daya sebagai reaksi 

terhadap arus yang berlebihan. Perlindungan kelebihan beban harus dipilih sesuai 

dengan peringkat sirkuit saat ini. Sirkuit untuk peralatan rumah tangga yang besar 

membutuhkan perangkat pelindung yang diatur atau diberi nilai untuk arus yang 

lebih tinggi daripada sirkuit penerangan. Pengukur kawat yang ditentukan dalam 

kode bangunan dan listrik dipilih untuk memastikan operasi yang aman bersama 

dengan perlindungan kelebihan beban. Perangkat proteksi arus berlebih harus 

diperingkat untuk secara aman mengganggu arus hubung singkat prospektif 

maksimum. 

          Dalam pemasangan yang tidak tepat, arus berlebih dari hubung singkat dapat 

menyebabkan pemanasan ohmik pada bagian sirkuit dengan konduktivitas yang 

buruk (sambungan yang salah pada kabel, kontak yang salah pada soket daya, atau 

bahkan lokasi hubung singkat itu sendiri). Terlalu panas seperti itu adalah penyebab 

umum kebakaran. Busur listrik, jika terbentuk selama hubungan pendek, 

menghasilkan panas yang tinggi dan dapat menyebabkan pembakaran bahan yang 

mudah terbakar juga. Dalam sistem distribusi industri dan utilitas, gaya dinamis 

yang dihasilkan oleh arus hubung singkat yang tinggi menyebabkan konduktor 

tersebar terpisah. Busbar, kabel, dan peralatan dapat rusak oleh gangguan hubung 

singkat. 

Penyebab : 

a. Mekanik 

    Terjadi kerusakan konduktor atau terjadi kerusakan penghubung elektrik di 

antara dua konduktor yang disebabkan benda asing seperti alat tertentu, bahkan juga 

hewan. 
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b. Elektrik 

     Terjadinya penurunan kualitas dari isolasi antar fasa, atau antar fasa dengan 

pentanahan akibat adanya tegangan lebih karena busur api ataupun tegangan lebih 

surja petir. 

c. Kesalahan Operasi 

     Misalnya adalah kesalahan fasa grounding, kesalahaan saat melakukan closing 

switching device, dan lain-lain. 

Pada tabel berikut ini ada macam – macam gangguan hubung singkat serta 

prosentase terjadinya gangguan tersebut yang ditunjukkan pada Tabel 2.1 : 
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Tabel 2.1 Jenis Gangguan pada Hubung Singkat [6] 

Tipe Gangguan Rangkaian Gangguan 

Prosentase 

Kejadian 

(%) 

Hubung Singkat 1 

Phasa menuju Tanah 

 

70% 

Hubung Singkat 2 

Phasa menuju Tanah 

 

10% 

Hubung Singkat 3 

Phasa menuju Tanah 

 

5% 

Hubung Singkat 

antar Phasa 

 

15% 
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2.3.1 Gangguan Hubung Singkat 3 Fasa 

Secara umum gangguan hubung singkat 3 fasa menyebabkan arus gangguan 

yang  paling besar. Karena itu perlu diperhitungkan dengan tepat untuk penggunaan 

peralatan listrik dan juga peralatan pengaman untuk mengantisipasi gangguan ini 

(maksimal arus yang dapat dilewati, dan juga kemampuan pertahanan apabila 

terjadi gangguan hubung singkat 3 fasa) [9]. 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Rangkain Ekivalen 1 phase pada Hubung Singkat 3 Fasa 

Arus gangguan hubung singkat 3 fasa dapat dirumuskan menjadi berikut: 

𝐼𝑠𝑐3𝑝ℎ = 
𝑉𝑛

𝑍𝑠𝑐
        (2.1) 

Vn = Tegangan line to netral 

Zsc = Impedansi thevenin pada titik hubung singkat 

2.3.2 Hubung Singkat 2 Fasa 

Hubung singkat 2 fasa merupakan gangguan hubung singkat yang pada 

prosentase terjadi cukup kecil. Namun tidak menutup kemungkinan gangguan ini 

juga terjadi. Di bawah ini pada gambar 2.2 Rangkaian: 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Rangkaian Sederhana Gangguan Hubung Singkat 2 Fasa 
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2.3.3 Gangguan Hubung Singkat 2 Fasa ke Tanah 

    Yaitu gangguan hubung singkat yang sering terjadi ketika adanya hubung 

antara 2 fasa ke tanah. Di bawah ini ialah sebuah rangkaian yang sederhana 

gangguan hubung singkat 2 fasa ke tanah, terlihat pada gambar 2.3 : 

 

 

 

Gambar 2.3 Rangkaian Sederhana Gangguan Hubung Singkat 2 Fasa ke Tanah 

2.3.4 Gangguan Hubung Singkat 1 Fasa ke Tanah 

          Yaitu Dalam gangguan ini, reaktansi urutan nol juga akan di 

perhitungkan.karena gangguan tersebut sangat berkaitan dengan system pentanahan 

dan pada sistem kelistrikan. Sehingga untuk mengatasi dan meminimalisir 

terjadinya gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah, sangat perlu adanya system 

pentanahan yang cukup baik.  

2.4    Rele Pengaman 

Dalam menangani bahaya dari macam-macam gangguan dalam system 

tenaga listrik, dan maka dari itu sangat di perlukan rele pengaman. System tenaga 

listrik di butuhkan untuk menghasilkan dan mengalirkan energi listrik ke konsumen 

dan oleh karena itu dalam system tersebut harus merancang dengan sangat baik agar 

kontinuitas terjaga, handal ,dan ekonomis [10]. 

Dalam pengoperasiannya peralatan pada rele pengamanan pada system 

tenaga listrik harus memenuhi syarat-syarat di bawah berikut : 

A. Selektifitas 

Selektifitas adalah Pengamanan rele yang harus bisa melindungi bagian terdekat 

yang mengalami gangguanserta mensikronisasi dengan membuka circuit breaker 

yang terdekat dari rele tersebut. 

 

B. Sensitifitas 

Sensitifitas adalah Pengaman rele yang mempunyai kemampuan uuntuk 

mendeteksi suatu gangguan yang terjadi serta rele tersebut menginformasikan 
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bahwa telah ada gangguan kemudian memerintah circuit breaker untuk melakukan 

pemutusan secara cepat.  

C. Kecepatan 

Kecepatan merupakan kemampuan rele pengaman untun harus bisa 

melkukan pemutusan secara cepat agar bisa menimalisir kerusakan pada peraltan-

peralatan listrik yang ada agar sistem tidak mengganggu kestalibilan suatu sistem 

kelistrikan [11]. 

D. Keandalan 

Keandalan yaitu rele pengaman diharuskan bisa setiap saat kerja jika terjadi 

gangguan di suatu titik, yang berarti rele pengaman harus benar-benar harus siap 

bekerja bila tiba-tiba dibutuhkan untuk mengamankan gangguan. Prosentase 

keandala rele yang baik ialah pada nilai >90%.  

2.4.1 Over Current Relay (OCR) 

 Rele arus lebih yaitu relai keselamatan dalam operasinya ketika ada arus 

listrik yang melebihi nilai yang ditentukan. Relai arus lebih adalah relai paling 

sederhana dari semua jenis relai. Hanya ada satu variabel yang diukur untuk 

mengoperasikan relai ini, yaitu relai arus lebih akan beroperasi jika yang melewati 

melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. Prinsip kerja relay arus lebih ini 

didasarkan pada jumlah arus yang masuk. Apabila arus yang masuk melewati batas 

arus yang ditentukan (Set), relai akan merasakan dan memerintahkan CB untuk 

membuka. Di mana Iset adalah aliran kerja yang besarnya dinyatakan sesuai dengan 

sisi transformator sekunder (CT) saat ini. Jika terjadi gangguan di area 

perlindungan, arus interferensi (Jika) juga dinyatakan sesuai dengan transformator 

arus sekunder (CT). Sehingga pemilihan rasio transformator arus dan rentang arus 

ke relai sangat penting.Prinsip arus lebih dapat ditampilkan berikut ini : 

 If > Iset rele akan beroperasi (trip) 

 If < Iset rele tidak beroperasi (blok) 
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2.4.2 Rele Arus Lebih Waktu Instan 

           Yaitu rele yang prinsip kerjanya secara instan tanpa ada penundaaan apabila 

melebihi batas yang sudah ditentukan dan akan bekerja cepat dalam waktu 10-

20ms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kurva Rele Arus Lebih Waktu Kerja Instant 

2.4.3 Rele Arus Lebih Dengan  Menggunakan Waktu Definite. 

Yaitu pada rele ini dengan memperhatikan waktu. Dengan kata lain prinsip kerjanya 

jika ada arus gangguan dia akan bekerja sesuai waktu yang disetting tanpa 

memperhatikan besar arus yang mengalir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.5 Kurva Rele Arus Lebih Waktu Setting  

2.4.4 Rele Arus Lebih Waktu Inverse. 

            Dalam menentukan waktu setting pada waktu inverse yang perlu 

diperhatikan ialah dengan melihat arus beban penuh pada peralatan yang ada yang 

bertujuan agar rele siap siaga jika terjadi arus beban penuh pada beban tersebut dan 
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akan bekerja apabila arus yang melewati beban atau peralatan melebihi arus 

maksimum pada peralatan. 

 Rele arus lebih dengan waktu invers memiliki ciri-ciri dimaan semakin 

tinggi arus gangguan, maka semakin cepat waktu bekerjanya rele tersebut. Pada 

gambar 2.6 merupakan karakteristik kerja rele invers yang sudah ada standarnya 

dari IEC 60255-3 serta pada BS 142. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  2.6 Karakteristik Kurva Standard Inverse, Very Inverse, dan Etremely  

Invers 

2.5    Setting Overcurrent Relay 

Setting rele overcurrent sebagai pengaman tenaga listrik harus disetting 

sesuai dengan kebutuhan dari sistem kelistrikannya. Selain itu koordinasi harus 

dilakukan dengan tepat. Sehingga apabila terjadi gangguan pada sistem 

kelistrikannya, maka rele dapat bekerja secara optimal. 

Hal yang perlu diperhatikan untuk melakukan setting rele overcurrent adalah 

simulasi hubung singkat. Dengan simulasi hubung singkat dapat ditentukan arus 

hubung singkat minimum (line to line 30 cycle) dan arus hubung singkat maksimum 

(3 fasa 4 cycle) yang akan menjadi acuan setting rele overcurrent[9]. 

2.5.1 Setting Overcurrent Relay Inverse Time 

         Dalam menentukan setting pada rele overcurrent inverse time yaitu variable 

yang disetting merupakan dari arus pick up serta time dialnya kemudian melakukan 

pemilihan pada maca-macam jenis kurvanya. Dari standard yang ada yaitu dari 

Standard British BS142, batas setting arus lebih dengan waktu invers yaitu [6] : 

1.05 IFL < Iset < 1,3 IFL       (2.2) 
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Tap = 
𝐼 𝑝𝑖𝑐𝑘 𝑢𝑝

𝐴𝑟𝑢𝑠 𝑃𝑟𝑖𝑚𝑒𝑟 𝐶𝑇
        (2.3) 

 

          Selanjutnya melakukan setting pada time dial yang berfungsi untuk 

menentukan kerja rele saat terjadi gangguan. Time Dial dapat dihitung dengan 

persamaan dibawah sesuai dengan pemilihan tipenya: 

1. Siemens 7SJ62 menggunakan standart IEC [6] : 

Inverse (Type A) 

𝑡 =
0,14

(
𝐼

𝐼𝑝
)

0,02
−1

× 𝑡𝑝            (2.4) 

Very Inverse (Type B) 

𝑡 =
13,5

(
𝐼

𝐼𝑝
)

1
−1

× 𝑡𝑝                                                                                                     (2.5) 

ExtremelyInvers(TypeC) 

    𝑡 =
80

(
𝐼

𝐼𝑝
)

2
−1

× 𝑡𝑝            (2.6) 

Long Inverse (Type B) 

𝑡 =
120

(
𝐼

𝐼𝑝
)

1
−1

× 𝑡𝑝            (2.7) 

Keterangan : 

Td (I) =  Waktu saat trip (second) 

tp =   (Time Dial) 

I =  Arus Hubung singkat max 

Is =  Arus  setting (Ipickup) 
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2. Schneider Electric Sepam Series 10 menggunakan standart IEC[9]. 

Pada setting time dial Sepam Series 10, terdapat 4 kurva inverse dengan standart 

IEC. Berikut adalah perhitungan setting kurvanya: 

Td = 𝑡 =
𝐴

(
𝐼

𝐼𝑝
)

1
−1

× 𝑇𝑀𝑆           (2.8) 

Dan bawah ini ialah konstanta setting time dial rele Sepam Series 10, dapat dilihat 

pada Tabel 2.2 di bawah ini: 

Tabel 2.2 Konstanta Setting Time Dial Rele Sepam Series 10[9] 

Tipe Kurva Inverse 

Konstanta 

A P 

 

IEC Standard Inverse Time SIT/A 0.14 0.02 

IEC Very Inverse Time VIT/B 13.5 1 

IEC Long Time Inverse LTI/B 120 1 

IEC Extremely Inverse Time EIT/C 80 2 

 

Keterangan : 

Td(l) =  Trip time (s)  ; Is= Arus setting  (pickup) 

TMS  =  Time Multiplying Setting (Time Dial) 

I  =  Arus hubung singkat maksimum 

3. GE Multilin 489 menggunakan standart IEC [11] 

Berdasarkan IEC 255-4 and British standard BS142, terdapat 4 kurva inverse 

dengan standart IEC. Berikut ini adalah perhitungan setting kurvanya : 

𝑇 = 𝑀 𝑥 
𝐾

(
𝐼

𝐼𝑝
)

𝐸
−1

        (2.9) 
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Berikut di bawah adalah nilai konstanta untuk setting time dial rele GE Multilin 

489, ditunjukkan pada tabel 2.3 : 

Tabel  2.3  Konstanta Setting Time Dial Rele GE Multilin 489[11] 

Tipe Kurva Inverse 

Konstanta 

K E 

 

IEC Curve A (BS142) 0,140 0,020 

IEC Curve B (BS142) 13,500 1,000 

IEC Curve C (BS142) 80,000 2,000 

Short Inverse 0,050 0.040 

 

Keterangan : 

T      = Trip time (second) 

M        = Multiplier Setpoint 

I         =  Arus hubung singkat maksimum 

 Ipickup =  Arus setting (pickup) 

2.5.2 Setting Overcurrent Relay Instantaneous Time 

Seperti yang diperlihatkan sebelumnya tentang arus berlebih dengan waktu ini 

dirilis pada saat penundaan. Untuk mengatur agar tidak melepaskan lebih banyak 

arus dari arus hubung singkat minimum, yaitu hubung singkat dua fase 30 siklus. 

Berikut ini adalah persamaan untuk pengaturan, aliran bebas waktu instan[9] : 

1.6 IFL < Iset < 0.8 x ISC min        (2.10) 
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2.6 Rele Differensial 

 Rele differensial adalah keselamatan utama untuk generator, 

transformator dan bus-bar, sangat selektif, kerja cepat tidak perlu berkoordinasi 

dengan relai lain dan tidak dapat digunakan sebagai keselamatan cadangan untuk 

bagian atau area berikutnya. Relai diferensial mengamankan peralatan di atas dari 

gangguan hubung singkat yang terjadi di dalam generator atau transformator, 

termasuk hubungan pendek antara koil dan koil atau antara koil dan tangki. 

Relai ini harus berfungsi jika ada gangguan di area keamanan, dan mungkin tidak 

berfungsi dalam kondisi normal atau gangguan di luar area keamanan. Ini juga 

merupakan unit keamanan dan memiliki selektivitas absolut. 

Perbedaan prinsip bekerja menurut hukum Kirchof, di mana arus masuk pada suatu 

titik, sama dengan arus yang keluar dari titik itu seperti yang ditunjukkan di bawah 

ini. 

 

 

Gambar 2.7 Prinsip Hukum Khirchof 

Yang dimaksud titik pada proteksi differential adalah daerah pengamanan, dalam 

hal ini dibatasi oleh dua buah trafo arus seperti yang erlihat pada gambar dibawah 

 

 

 

 

Gambar 2.8 Daerah Pengamanan Rele Differensial 

              Rele differensial bekerja berdasarkan perbandingan arus masukan dan arus 

keluaran. Jika terjadi perbedaan maka relay akan mendeteksi adanya gangguan pada 

peralatan yang diamankan. Rele ini efektif untuk mengamankan gangguan yang 

bersifat internal. Untuk gangguan yang bersifat ekternal, arus masukan dan arus 

keluaran transformator sama besar meskipun arus tersebut melebihi arus maksimal 

transformator, oleh sebab itu rele tidak meresponnya sebagai gangguan. 
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2.7 Pengertian ARC FLASH 

          Definisi dari busur api (arc lash) adalah pelepasan energi panas yang sangat 

tinggi akibat adanya arc fault ataupun bolted fault. Arc fault sendiri merupakan arus 

gangguan yang mengalir melalui udara antara konduktor dengan konduktor atau 

konduktor dengan tanah. Sedangkan bolted fault menggunakan perantara 

konduktor sebagai jalur arus gangguannya. Efek yang dihasilkan arc dapat berupa 

radiasi panas, cahaya yang menyilaukan, dan tekanan yang sangat besar. 

Temperatur dari radiasi panas yang dihasilkan dapat mencapai sekitar 35.000 ° F, 

atau sekitar empat kali panas permukaan matahari. Temperatur yang tinggi juga 

merubah keadaan konduktor dari padat ke logam cair panas dan uap. Ini tentu sangat 

berbahaya karena menyebabkan kerusakan pada peralatan, luka bakar dan kematian 

bagi orang-orang yang dekat dengan ledakan. Oleh karena itu, level energi arc flash 

harus diminimalkan sesuai dengan parameter kategori energi berdasarkan NFPA 

70E. Dengan tingkat energi arc flash yang tepat, alat pelindung diri (APD) dapat 

ditentukan untuk pekerja[12]. 

2.7.1 Perhitungan Energi Busur Api Berdasarkan Standar IEEE 1584-2002 

Arus busur api adalah arus gangguan selama terjadi busur api yang melewati 

plasma. Arus busur api pada titik pusat dan berapa bagian arus yang melalui 

peralatan pelindung pertama harus ditentukan. Arus gangguan busur api tergantung 

pada bolted fault current. Bolted fault current di peralatan proteksi dapat ditentukan 

dari studi arus hubung singkat dengan melihat satu bus gangguan. 

Perhitungan arus busur adalah langkah pertama dalam menghitung tingkat 

energi busur. Nilai arus lengkung diperoleh pada arus hubung singkat tiga fasa. 

Berikut ini persamaan untuk menghitung arus arching [13]: 

Untuk sistem dengan level tegangan <1 kV: 

log Ia = K + 0.662 log Ibf + 0.0966 V + 0.000526 G + 0.5588 V (log Ibf) 

– 0.00304 G (log Ibf)         (2.11) 

Sedangkan untuk sistem dengan level tegangan > 1 kV digunakan persamaan 

berikut: 

log Ia = 0.00402 + 0.983 log Ibf        (2.12) 

Keterangan : 
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Ia = arcing current (kA) 

K = konstanta (-0.153 untuk konfigurasi terbuka dan -0.097 untuk konfigurasi 

dalam ruang) 

Ibf = bolted  fault  current (kA) 

V   =  tegangan sistem (kV) 

2.7.2 Insiden Energi 

         Insiden energi adalah sebuah nilai yang menunjukan informasi yang dapat 

digunakan untuk menentukan pakaian pelindung seperti apa yang dibutuhkan dan 

juga dapat digunakan dalam pelaksanaan analisa resiko. Perhitungan nilai insiden 

energi arc flash pada sistem dengan level tegangan di bawah 15 kV menggunakan 

dua persamaan. Pertama menentukan log10 normalized. Persamaan ini berdasarkan 

data normalized untuk waktu arcing 0.2 detik dan jarak dari titik arcing ke pekerja 

sejauh 610 mm. Persamaan untuk mencari I arcing sebagai berikut [1]: 

log (Ia) = 0,00402 + 0,983 log (Ibf)                     (2.13) 

Setelah didapatkan nilai log (Ia), kemudian mencari nilai energi normalisasi (En), 

Persamaannya sebagai berikut[3] : 

           EN = 10𝐾1+𝐾2+1,081 log(𝐼𝑎)+0,0011𝐺        (2.14) 

Selanjutnya dapat dihitung nilai insiden energi saat terjadi gangguan dan 

persamaannya adalah sebagai berikut[4]: 

E = 4.184 x Cf x En x 
𝑡

0,2
)× (

610𝑥

𝐷𝑥 )       (2.15) 

Keterangan: 

En     =   insiden energi normalisasi untuk waktu dan jarak (J/cm2) 

K1   =  konstanta [–0,792 untuk konfigurasi terbuka (no enclosure) dan –0,555 

untuk konfigurasi box (enclosed equipment)] 

K2  = konstanta (0 untuk sistem ungrounded dan high-resistance grounded 

sedangkan –0,113 untuk sistem grounded) 

G      =   jarak antar konduktor (mm) 

E      =   insiden energi (cal/cm2) 

Cf    =   faktor pengali (1.0 untuk tegangan di atas 1 kV dan 1.5 untuk tegangan di 

bawah 1 kV) 

t      =    waktu arcing (detik) 
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D    =     jarak antara titik arcing dengan pekerja (mm) 

X    =     jarak eksponen 

Tabel 2.4 Faktor untuk Peralatan dan Tingkat Tegangan [3] 

Tegangan 

Sistem (kV) 

Jenis Peralatan 

 

Jarak antar 

Konduktor 

(mm) 

 

Faktor 

Jarak x 

0.208-1 

  Udara terbuka 10-40 2 

  Switchgear 32 1.473 

  MCC dan panel 25 1.641 

0.208-1   Kabel 13 2 

>1-5 

  Udara terbuka 102 2 

  Switchgear 13-102 0.973 

  Kabel 13 2 

>5-15 

  Udara terbuka 13-153 2 

  Switchgear 153 0.973 

   Kabel 13 2 

 

Tabel 2.5 Typical Working Distance [7] 

Classes of Equipment Typical Working Distance (mm) 

 15 kV Switchgear 910 910 

 5 kV Switchgear 910 

 Low Voltage Switchgear 610 

 Low Voltage MCCs and 

 Panelboards 

455 

 Cable 455 

 Other To be Determined in Field 

2.7.3  Perhitungan Flash Protection Boundary Dengan Menggunakan Standar 

IEEE 1584-2002. 
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          Batas perlindungan jarak aman Ini adalah batas jarak tertentu dengan 

konduktor aktif yang memungkinkan seseorang terpapar bahaya akan arc flash. 

Batas jarak ini dapat dikategorikan setelah nilai insiden energi Arc Flash diketahui. 

  Untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap bahaya Arc Flash, pengetahuan 

tentang flash protection boundary sangat penting untuk dipahami sebagai upaya 

perlindungan baik terhadap peralatan maupun terhadap personal. 

  Flash boundary dapat dengan mudah dihitung ketika insiden energi busur api 

telah diketahui.Persamaan ini merupakan persamaan yang digunakan ketika level 

tegangan 5 <15 kV[7]: 

                         DB = [4,184×Cf×EN×(
𝑡

0,2
) ×(

610𝑥

𝐸𝐵
)]

1

𝑥                   (2.16) 

Dimana: 

DB  =  jarak batas dari titik arcing (mm) 

Cf   =  faktor pengali (1.0 untuk tegangan di atas 1 kV dan 1.5 untuk 

           tegangan di bawah 1 kV) 

En =   Energi Normalisasi (J/𝑐𝑚2) 

EB  = Insiden energi dalam J/cm2 pada batas jarak.EB (1.2 cal/cm2) 

t      = waktu arcing ( detik ) 

x     = jarak eksponen 

2.8 Pengelompokan Level Energi Busur Api Terhadap PPE(Personal 

Protective Equipment) Sesuai Standar NFPA 70E. PPE (Personel Protective 

Equipment) Perlengkapan keselamatan diri diklasifikasikan berdasarkan insiden 

energi yang terjadi ketika peristiwa busur api sedang berlangsung. Oleh karena itu, 

setelah menghitung besar energi busur api yang dihasilkan oleh tiap-tiap bus, maka 

dilakukan pengelompokan atau pengkategorian perlengkapan keselamatan yang 

harus digunakan bagi siapa saja yang masuk ke area tersebut. Kategori ini juga 

didasari oleh dampak yang ditimbulkan bagi tubuh manusia. Selain itu juga 

menentukan flash boundary protection yaitu jarak antara pekerja tanpa alat 

perlindungan diri dengan sumber busur api langsung. Perlengkapan apa saja yang 

harus digunakan diatur dalam standar NFPA 70E-2009[7] 
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Untuk mengetahui perlindungan apakah saja yang akan di butuhkan, maka 

dibutuhkan standar yang digunakan untuk pengelompokannya. Dengan 

menggunakan standar NFPA 70E diharapkan meminimalisir kecelakaan kerja 

ketika pekerja bekerja di dekat peralatan kelistrikan dan juga konduktor . Berikut 

adalah tabel dari NFPA 70E Table 130.7(C)(14), yang disajikan dalam Tabel 

berikut: 

Tabel 2.6 Kategori Incident Energy[13] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incident Energy (cal/cm2) 

Hazard 

Risk 

Category 

Required 

Minimum 

Arc Rating of 

PPE 

(cal/cm2) 

Class 

Color 
From To 

0 1.2 0 N/A  

1.2 4.0 1 4  

4.0 8.0 2 8  

8.0 25.0 3 25  

25.0 40.0 4 40  
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Tabel 2.7 PPE (Personal Protection Equipment) [13] 

Hazard Risk 

Category 
Perlindungan 

 

 

0 

• Kemeja Lengan Panjang 

• Celana Panjang 

• Kacamata Pengaman 

• Sarung Tangan 

• Peralatan yang Berisolasi 

 

 

 

 

1 

• Kemeja Lengan Panjang 

(Tahan Api) 

• Celana Panjang (Tahan Api) 

• Kacamata Pengaman (Tahan 

Api) 

• Sarung Tangan 

• Peralatan yang Berisolasi 

• Pelindung Kepala (Tahan 

Api) 

 

 

2 

• Pelindung Kategori 1 

• Pakaian Berlapis yang 

Terbuat dari Fiber Alami 

• Sepatu Kerja 

 

 

3 

• Pelindung Kategori 2 

• Pakaian Tahan Busur Api 

• Pelindung Wajah 

• PelindungTelinga 

4 • Pelindung Kategori 3 

• Flash Suit 

Dengan menggunakan PPE seperti pada Tabel 2.7 diatas diharapkan 

dampak dari kecelakaan akibat arc flash berkurang. Adapun tampilan visual 

pengelompokan alat perlindungan diri berdasarkan kategori berdasarkan gambar 

2.9. 
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Gambar 2.9 Pengelompokan Alat Perlindungan Diri sesuai Kategori 

2.9 Motor Listrik 

Motor listrik adalah motor yang bekerjanya oleh tenaga listrik. Bergeraknya 

sebuah motor (yaitu berputar horizontal) disebabkan karena adanya daya dan torsi 

yang diberikan oleh energi utama tersebut. Motor listrik berputar karena adanya 

gaya dan torsi elektromagnetik di celah udara didalam mesin tersebut, berikut 

penjelasan bagaimana motor listrik berputar: 

Gambar 2.10 Balok diberi Gaya Tekanan 

Besar torsi putar tersebut adalah besar perkalian secara vektor dari gaya F dan 

panjang lengan r, yaitu: 

T = F x r 

Berdasarkan hukum tangan kiri dengan ibu jari jari telunjuk berturut-turut adalah 

gaya (F), fluks magnet (B), dan arus listrik (I), yang merupakan prinsip kerja motor 

listrik. 




