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BAB II 

DASAR TEORI 

 

2.1 Dasar Teori Koordinasi Relay Proteksi  

Koordinasi relay proteksi adalah sistem proteksi pada sebuah  sistem tenaga 

listrik yang memanfaatkan prinsip kerja relay Over Current Relay (OCR) yang 

bekerja berdasarkan besaran arus dengan satuan waktu yang diatur. Sehingga 

relay  akan bekerja secepat mungkin ketika terjadi gangguan dengan batas waktu 

setting yang telah ditentukan. Untuk mengkoordinasikan antara relay satu dengan 

relay yang lain dapat dilakukan dengan mengatur jarak waktu kerja antara relay 

satu dengan relay yang lain sehingga relay akan bekerja secara terkoordinasi. 

Koordinasi yang dimaksud adalah relay satu dengan relay yang lain terhubung 

dalam satu jaringan distribusi namun memiliki setting yang berbeda untuk 

menanggualngi gangguan yang terjadi. Jenis – jenis gangguan yang terdeteksi 

oleh OCR antara lain: 

1. Gangguan fasa ke tanah (Ground Fault). 

2. Gangguan fasa ke fasa (Phase to Phase). 

3. Gangguan frus lebih (Over Load Current). 

Pada sebuah sistem koordinasi relay proteksi diperlukan jenis relay yang 

sesuai dengan sistem tenaga listrik yang dibangun. Hal ini dikarenakan setiap 

sistem tenaga listrik memiliki bagian – bagian yang berbeda sehingga jenis relay 

yang digunakan pun harus berbeda. Adapun jenis dan karakteristik relay proteksi 

secara garis besar dapat dikelompokkan sebagai berikut, yaitu: 

 

2.1.1 Relay Waktu Singkat (Instantaneous Relay) 

Relay ini bekerja seketika (tanpa jedah waktu) dengan jarak waktu kerja 

relay dimulai dari pickup hingga bekerja dengan waktu sangat singkat yakni 10  

sampai 20 ms. Berikut ini adalah contoh rangkaian dan kurva karakteristik relay 

waktu sesaat pada Gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 Relay Waktu Sesaat (Instantaneous Relay). 

 

2.1.2 Relay Arus Lebih Waktu Tertentu (Definite Time-lag Relay) 

Relay ini akan memberi sinyal pada PMT ketika terjadi short circuit saat 

besar arus melampaui setting (Is), dan jarak waktu kerja relay dimulai saat kondisi 

relay merasakan arus gangguan (kondisi pickup) sampai kerja relay diperpanjang 

dengan waktu kerja yang tak tergantung oleh besar arus yang mempengaruhi 

relay. Rangkaian dan kurva karakteristik relay arus lebih waktu tertentu seperti 

pada Gambar 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Relay Arus Lebih Waktu Tertentu (Definite Time-lag Relay). 

 

2.1.3 Relay Arus Libeh Waktu Terbaik (Inverse Time Relay) 

Relay ini  bekerja ketika terjadi short circuit dan saat relay  bekerja pada 

rangkaian CB, relay ini bekerja secara terbalik oleh besar arus gangguan yang 

dapat memicu relay sehingga bekerja.  Rangkaian dan kurva karakteristik relay 

arus lebih waktu terbaik dapat dilihat pada Gambar 2.3. 
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Gambar 2.3 Relay Arus Lebih Waktu Tertentu (Inverse Time Relay). 

Relay ini bekerja dengan nilai waktu tunda secara terbalik dengan besar arus 

(Inverse Time), yakni semakin besar arus gangguan maka semakin pendek waktu 

tunda. Relay jenis ini memiliki karakteristik kecuraman waktu dengan arus yang 

dikelompokkan menjadi: standar/normal inverse, long time inverse, very inverse, 

dan extrimely inverse seperti pada Gambar 2.4. 

 

 
Gambar 2.4 Karakteristik Waktu Invers Relay (Inverse Time Relay). 

 

2.1.4  Relay Arus Lebih Inverse Definite Minimum Time (IDMT)  

Relay ini ialah hasil campuran dari karakteristik oleh OCR waktu terbalik 

(Inverse Time) dengan OCR waktu tertentu (Definite Time). Relay ini punya 

karakteristik kerja waktu secara terbalik oleh arus gangguan yang kecil setelah 

kondisi pickup dan berubah jadi waktu tertentu saat nilai arus gangguan naik. 

Contoh karakteristiknya seperti pada Gambar 2.5. 
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Gambar 2.5 Karakteristik Relay IDMT. 

 

2.2 Setting Overcurrent Relay 

2.2.1 Karakteristik Waktu Invers Overcurrent Relay 

Karakteristik waktu inverse pada setiap OCR telah dipertimbangkan. Tiga 

tipe karakteristik realy, seperti yang terlihat pada  Tabel 1, digunakan untuk 

proses optimasi persamaan 2.1.  

         
         

(
    

                    
)
 
  

            (2.1) 

 

Dimana α, β adalah konstanta yang bergantung pada tipe karakteristik 

tripping (Tabel 1), Ipfc adalah bagian primer  arus gangguan, Ictsc adalah relay 

arus yang terukur dari bagian skunder, CTRi adalah current transformer ratio atau 

biasa disebut rasio CT. Karakteristik waktu inverse pada Tabel 1.    

Tabel 2.1 Jenis – jenis Karakteristik Waktu Inverse Overcurrent Relay. 

No. Karakteristik Waktu Inverse     

1 IEC Normal Inverse 0.14 0.02 

2 IEC Very Inverse 13.5 1 

3 IEC Extrimely Iverse 80 2 

 

2.2.2 Kriteria Koordinasi (Primary – Backup Relay) 

Untuk setting pada sistem relay koordinasi terdapat relay yang dihubungkan 

satu dengan yang lain dimana salah satu dari kedua relay tersebut berperasn 
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sebagai relay primer dan yang lain sebagai relay backup. Koordinasi antara relay 

primary dengan relay backup harus memenuhi persamaan 2.2. 

                          (2.2) 

Dimana  ti,k adalah operating time waktu kerja pada relay primer i untuk 

gangguan k pada suatu area proteksi, kemudian tj,k adalah operating time pada 

backup relay untuk gangguan yang sama k, CTI adalah coordination time interval 

jarak waktu koordinasi. 

 

2.2.3 Batas Waktu Operasi Relay 

Untuk setting tersebut yang dibutuhkan adalah menentukan batas waktu 

operasi relay dimana batas waktu operasinya mempertimbangkan antara waktu 

operasi minimum dengan waktu operasi maksimum. Yang dipertimbangkan 

adalah setting waktu operasi pada relay primer harus lebih besar dari waktu 

minimum operasi dan kurang dari waktu maksimum operasi. Pertimbangan 

tersebut dapat dilihat sebagai persamaan 2.3. 

                            (2.3) 

Dimana ti,min dan ti,max adalah operasi minimum dan maksimum relay di 

lokasi i untuk gangguan pada beberapa poin untuk wilayah operasi. 

Pada Setting OCR sangat penting untuk dilakukan perhitungan karena setiap 

sistem tenaga listrik memiliki sistem distribusi yang berbeda – beda, sehingga 

dibutuhkan analisa pada seluruh komponen didalamnya. Pemodelan sistem 

proteksi tenaga listrik setting pada relay sangatlah berpengaruh pada kinerjanya. 

Adapun parameter – parameter yang digunakan dalam menghitung nilai setting  

relay antara lain: 

1. Perhitungan short circuit. 

2. Perhitungan arus beban maksimum. 

3. Perhitungan setelan arus. 

4. Perhitungan TDS (Time Dial Setting). 

 

2.2.4 Perhitungan Setting Arus pada Overcurrent Relay 

Perhitungan untuk mendapatkan nilai setting arus pada  OCR gangguan 

fasa, tahap – tahap yang harus dilakukan ialah menentukan standar yang akan 
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digunakan standar yang menjadi acuan ialah IEEE Standar 242 – 2001, pada 

standar tersebut tertera untuk short circuit tiga fasa dan satu fasa digunakan 30 

cycle. hal ini dikarenakan arus gangguan terjadi dengan waktu cukup lama 

diasumsikan 30 cycle. Setting arus pada OCR gangguan fasa maksimum yakni 

sebagai persamaan 2.4. 

125% Iload max ≤ Ipickup ≤ 50% If 3Ø min   (2.4) 

Sedangkan untuk persamaan setting arus pada OCR gangguan fasa 

minimum yakni sebagai persamaan 2.5. 

30% Iload max ≤ Ipickup ≤ 50% IfL-G3Ø min  (2.5) 

Dimana: 

Iload max = Beban arus maksimal. 

Ipick-up = Arus setting relay. 

If3Ø min  = Arus short circuit tiga fasa minimal. 

Batas bawah nilai yang digunakan sesuai dengan persamaan 2.4 serta 

persamaan 2.5 hal ini dimaksudkan agar sistem proteksi tetap normal, yang mana  

sistem proteksi tidak bekerja jika sistem listrik bekerja secara  normal dengan 

beban terberat. Pengoperasian sistem tenaga listrik secara normal beban terberat 

terjadi ketika awal starting motor induksi. Maka batas atas adalah 50% dari arus 

short circuit minimum agar ketika terjadi short circuit yang terjadi secara tidak 

langsung (indirect), sistem proteksi mampu untuk mendeteksi gangguan tersebut.  

 

2.2.5 Perhitungan Time Multiplier Setting (TMS) 

Untuk merancang sistem koordinasi relay yang ideal maka proses 

perhitungan TMS harus dilakukan secara selektif, hal-hal yang harus diperhatikan 

dalam menghitung setting tersebut pada overcurrent relay adalah sebagai berikut : 

1. Setting relay dilakukan dari bagian paling dekat dari beban, karena beban 

pada umumnya adalah komponen yang paling awal terkena gangguan 

short circuit. sehingga relay terdekat dari beban harus memakai waktu 

kerja  paling singkat dibanding relay lain.  

2. Memilih nilai TMS dengan kurva relay  nilai  paling kecil untuk relay 

yang dekat dengan beban. Selanjutnya nilai TMS yang di-setting akan 

semakin besar  untuk relay berikutnya. Hal ini dilakukan agar nantiya 
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relay akan bekerja sesuai dengan urutan yang sesuai dengan logic 

sequence. 

3. Waktu interval antara relay satu dengan yang lainnya sekitar 0,2 – 0,4 

detik, dikarenakan pemutus membutuhkan waktu untuk clearence time 

untuk memprediksi  faktor gangguan. Nilai TMS didapat dengan 

menggeser kurva secara manual pada simulasi koordinasi relay proteksi 

pada software  ETAP12.6.0, sehingga didapatkan nilai TMS dengan jenis 

karakteristik kurva yang sesuai dan tidak bertentangan dengan kurva relay 

lain. 

 

2.3 Algoritma Optimasi 

Pengaplikasian algoritma pada sistem kooordinasi relay dengan tujuan 

mencari nilai setting optimum guna mendapatkan kinerja OCR yang lebih baik. 

Dengan cara memasukkan parameter setting OCR pada algoritma maka algoritma 

akan memproses pencarian nilai, kemudian algoritma akan mencari nilai paling 

optimum dari semua iterasi untuk OCR. Dengan algoritma optimasi diharapkan 

akan membuat proses perhitungan OCR lebih mudah. 

Pengaturan pada OCR sangat penting untuk dilakukan karena setiap sistem 

tenaga listrik memiliki sistem distribusi yang berbeda – beda, sehingga 

dibutuhkan analisa pada seluruh komponen didalamnya terutama setting pada 

OCR. Pada pemodelan sistem proteksi tenaga listrik setting pada relay sangatlah 

berpengaruh pada kinerjanya. Untuk mengatur OCR dapat dianalisa dengan 

menggunakan batasan formula seagai persamaan 2.6.  

              ∑          
 

   
    (2.6) 

Dimana TDSi adalah waktu dial setting untuk relay i, Psi adalah arus 

cadangan untuk relay i, n adalah angka pada relay, Wi adalah nilai yang 

bergantung pada probabilitas gangguan yang terjadi pada setiap zona proteksi dan 

biasanya digunakan sebagai satu nilai acuan.  Dan ti,k  adalah waktu 

pengoperasian pada relay primer i untuk gangguan pada wilayah proteksi itu 

sendiri. 
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2.3.1 Differential Evolution 

Differential evolution (DE) telah terbukti menjadi pilihan yang menjanjikan 

untuk optimasi multi fungsi yang objektif. Selain sifat pengombinasian yang baik 

DE juga sangat sederhana untuk dipahami dan  diterapkan. Metode optimasi ini 

hanya memiliki beberapa variabel kontrol yang tetap pada seluruh prosedur 

optimasinya. Satu dari algoritma dasar terdapat kelemahan pada titiktemunya, 

tetapi  kekurangan ini teratasi oleh versi DE yang telah dimodifikasi. Mixed-

Integer Hybrid Differential Evolution (MIDHE) telah berhasil diterapkan pada 

banyak permasalahan nyata dilapangan dan terbukti di dunia praktisi gelobal 

dalam masalah pengoptimalan. Dasar dari pegoperasian algoritma ini adalah: 

inisialisasi, mutasi, perubahan, pemilihan dan evaluasi, migrasi (bila perlu). 

Operasi terahir digunakan pada satu dari algoritma   yang telah dimodifikasi. 

 

2.4 Koordinasi Relay Proteksi (Coordination Relay Protection)  

2.4.1 Pengertian Koordinasi Relay Proteksi 

Coordination Relay Protection (koordinasi Relay Proteksi) merupakan 

aplikasi sistematis dari peralatan proteksi yang memantau arus secara aktual pada 

sebuah sistem tenaga listrik. Dimana dalam merespon sebuah gangguan atau 

overload akan dilakukan dengan cara menghubungkan relay satu dengan relay 

yang lain. Pada sistem koordinasi ini relay akan terhubung 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 relay cadangan 

dengan relay utama.  

 

2.4.2 Beban – Beban  

Beban – beban sangat berperan penting dalam sebuah sistem tenaga listrik 

dimana beban tersebut adalah bagian yang membutuhkan energi listrik. Pada 

sistem proteksi mengetahui besarnya beban sangatlah penting untuk melakukan 

perancangan sistem proteksi yang akan diterapkan. Adapun beban – beban yang 

akan menjadi parameter dalam membangun sistem proteksi ialah arus beban 
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maksimum dan arus beban minimum dimana beban maksimum ialah batas 

maksimal beban ketika bekerja sedangkan beban minimum ialah batas terendah 

ketika beban bekerja.  

Adapun jenis – jenis beban yang terdapat pada sebuah sistem tenaga listrik 

antara lain: 

1. Beban statis adalah beban yang tidak mengalami perubahan dan bersifat 

tetap terhadap waktu. Beban statis dimisalkan mesin – mesin produksi 

pabrik yang bekerja setiap saat contohnya seperti mesin pengiling semen 

yang harus bekerja selama 24 jam penuh. Adapun pengaruh yang 

disebabkan adalah terjadinya arus berbalik arah dikarenakan motor masih 

berputar sehingga menghasilkan tenaga listrik sehingga dapat merusak 

peralatan proteksi dan peralatan lainnya. Sehingga apabila terjadi 

perubahan arus maka akan dianggap gangguan oleh sisitem proteksi.  

2. Beban dinamis merupakan beban yang mengalami perubahan terhadap 

waktu, misalkan pada sebuah sistem tenaga listrik terdapat peralatan yang 

hanya dinyalakan pada waktu tertentu. Contohnya seperti lampu 

penerangan maka beban tersebut akan dikategorikan sebagai beban 

dinamis sehingga tidak dianggap sebagai gangguan oleh sistem proteksi. 

Pada sistem proteksi beban dinamis dimasukkan dalam satu bagian yang 

disebut lampload 

 

2.4.3 Masalah Pokok Koordinasi Relay Proteksi 

Masalah pokok dalam koordinasi relay proteksi adalah: 

1. Cepat waktu kerja relay dalam memutuskan arus  ketika terjadi short circuit. 

2. Menentukan nilai setting relay yang tepat untuk setiap relay. 

3. Mengkoordinasikan relay satu dengan yang lain. 

Pada perancangan sistem terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan 

yakni melakukan uji coba Load Flow, Overload, dan Short Circuit. Uji coba 

tersebut dapat dilakukan menggunakan alat bantu software seperti ETAP.  
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2.4.3.1 Load Flow  

          Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui nilai daya dan rugi – rugi daya 

pada setiap bus dengan cara membuat single line diagram. Setelah membuat 

single line diagram sesuai dengan data yang telah diperoleh kemudian menguji 

load flow dengan menggunakan tool yang ada pada software ETAP. Untuk 

perhitungan load flow untuk mengetahui nilai arus beban maksimum 

menggunakan persamaan 2.7. 

    
     

      √ 
       (2.7) 

 

2.4.3.2 Overload 

         Uji coba ini bertujuan untuk mengetahui keandalan sistem proteksi 

terhadap beban berlebih yang dapat merusak peralatan sistem tenaga listrik 

sewaktu – waktu terjadi overload. Setelah menentukan dan memasukkan nilai 

setting pada setiap relay kemudian melakukan uji coba overload dengan cara 

menambah beban pada salah satu saluran tenaga listrik. Sehingga dapat diketahui 

seberapa cepat relay melakukkan tripping ketika terjadi bebean lebih. Untuk 

perhitungan overload untuk mengetahui nilai arus berlebih menggunakan 

persamaan 2.8. 

I hs1ϕ (A) =  I hs3ϕ (pu) × Idasar (A)           (2.8) 

 

 


