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BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Pada bab ini akan dibahas metode serta  pemodelan sistem dengan 

menggunakan alat bantu software  ETAP 12.6.0 dan MATLAB R2010a, 

melakukan analisa perhitungan setting overcurrent relay dengan menggunakan  

bantuan software MATLAB R2016a dan mensimulasikan perancangan koordinasi 

relay proteksi dengan menggunakan software ETAP 12.6.0.  

 

3.1 Diagram Alur Penelitian 

Secara umum, perancangan sistem koordseinasi relay proteksi dengan 

menggunakan metode algoritma optimasi dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram Blok Pemodelan Sistem Koordinasi Relay Proteksi. 

 

Dari diagram tersebut dapat dijelaskan alur pemodelan sistem. Langkah awal 

yaitu pengambilan data dari sumber meliputi data peralatan daya, peralatan 

proteksi, dan data daya maksimum dan beban maksimum setiap bus yang ada 

pada sistem tenaga listrik. Kemudian langkah selanjutnya ialah membuat desain 

single line diagram sesuai data yang ada. Dengan tujuan mengetahui seluruh 

struktur sistem listrik yang menerapkan sistem koordinasi relay. Kemudian 

melakukan analisa perhitungan, langkah ini bertujuan untuk menentukan nilai 

setting pada relay menggunakan perhitungan konvensional yang selanjutnya akan 

dibandingkan dengan perhitungan setting relay menggunakan metode algoritma 

optimasi. Setelah mendapatkan hasil perhitungan konvensional dan perhiutngan 
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algoritma maka diperoleh daftar nilai setting. Sehingga diketahui apakah nilai 

setting relay menggunakan algoritma optimasi lebih baik dari metode perhitungan 

konvensional. 

 

3.2 Data Single Line Diagram 

Data berupa single line diagram yang akan digunakan sebagai bahan analisa 

tugas akhir ini adalah sistem tenaga listrik yang telah menggunakan sistem 

koordinasi relay serta telah di-setting dengan perhitungan konvensional sebagai 

metode perhitungan setting relay. Data yang ada pada single line diagram  

meliputi beban maksimum dan daya maksimum pada setiap bus kemudian data 

berupa peralatan daya dan peralatan proteksi yang digunakan. Data singgle line 

diagaram yang digunakan pada analisa ini adalah Gardu Induk 1 sistem tenaga 

listrik PABRIK INDARUNG VI PT.SEMEN PADANG – SUMATERA BARAT 

seperti pada Gambar 3.2.  

 

Gambar 3.2 Single Line Diagram Gardu Induk 1. 
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Tabel 3.1 Pembebanan Trafo Pada Gardu Induk 1. 

ID Substation dan 

Transformer 

Tegangan 

(KV) 

Kapasita

s 

(MVA) 

Loading 

(Input) 

Loading 

(Output) 

MVA % MVA MVA % MVA % 

Trafo TRF 1  150/6.3 30 20.955 59.9 20.487 58.5 

SS 158 LSC, SILICA-1: 

6A1Q211T1  6.3/0.4 2 1.277 63.8 1.271 63.6 

6C1Q211T1  6.3/0.4 1.6 1.229 61.4 1.214 60.7 

SS 348 RAW MILL DRIVE: 

6R1Q212T1  6.3/0.41.6  1.266 79.1 1.252 78.2 

SS 348 RAW MILL (ID FAN): 

6R1S01T1  6.3/0.7 0.8 0.309 38.7 0.307 38.4 

 

3.3 Pengujian Sistem Koordinasi Relay Proteksi 

Pengujian pada sistem koordinasi  relay proteksi dilakukan bertujuan untuk 

mengetahui apakah nilai hasil perhitungan yang diperoleh menggunakan metode 

algoritma optimasi dapat bekerja dengan baik pada sistem proteksi yang 

sesungguhnya. Dengan menggunakan fitur fault insertion (PD Squance-of-

Operation) pada aplikasi star – Protective Device yang tersedia pada software 

ETAP 12.6.0, dapat diketahui apakah nilai setting yang telah dihasilkan 

memenuhi logic squance atau urutan waktu kerja relay. Pengujian ini dilakukan 

dengan cara memberikan gangguan pada titik beban, sehingga dapat diketahui 

urutan waktu kerja relay dapat diketahui.  

Pada pengujian ini menggunakan simulasi short circuit 3 phase dan arus 

gangguan pada bus dengan symm ½ cycle. Dimana gangguan diasumsikan sebagai 

gangguan fasa ke fasa yang terjadi pada beban berjenis lumped load. Pada 

percobaan ini dimaksudkan untuk menguji nilai setting yang telah diterapkan pada 

OCR. Berikut ini merupakan contoh hasil pengujian software ETAP pada Gambar 

3.3. 
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Gambar 3.3 Contoh Hasil Pengujian Koordinasi Relay Sistem Proteksi. 

 

 Simulasi ini menggambarkan kejadian gangguan yang disebabkan oleh 

short circuit 3 phase pada  beban, yang mengakibatkan arus yang mengalir 

menjadi besar. Sehingga relay pun bekerja ketika mendeteksi besarnya arus yang 

telam melampaui arus setting dan setting waktu pada relay.   

 

3.4 Short Circuit 

Perhitungan Short Circuit ini bertujuan untuk menentukan nilai arus minimum 

untuk pickup current yakni untuk menentukan besar nilai arus yang dideteksi oleh 

relai untuk bekerja pada saat terjadi gangguan. Untuk mengetahui gangguan 3 fasa 

pada koordinasi relay proteksi digunakan waktu gangguan 0,5 cycle. Gangguan 3 

fasa dengan waktu 0,5 cycle digunakan untuk mengetahui nilai arus yang 

berpotensi merusak peralatan pada saat terjadi gangguan. Namun jika terjadi 
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perubahan daya yang semakin mengecil, maka tidak perlu mencari nilai arus yang 

berpotensi merusak peralatan. Dikarenakan nilai arus short circuit juga akan 

mengecil.  

Pada software ETAP 12.6.0, dapat dilakukan uji coba short circuit dengan 

menggunakan tools Short Circuit Analisys kemudian apabila diperlukan uji coba 

short circuit pada area tertentu maka dapat dilakukan dengan menggunakan tools 

Star – Protective Device Coordination. Untuk melakukan kedua metode uji coba 

tersebut langkah – langkah yang dilakukan sama yakni menentukan tipe 

gangguan, menentukan waktu gangguan.  

Kemudian untuk menentukan lokasi terjadinya gangguan pada uji coba short 

circuit, langkah – langkah yang perlu dilakukan adalah memilih opsi Star - 

Protective Device Coordination pada software ETAP untuk menentukan arus 

gangguan arus minimum. Setelah mendapatkan nilai arus gangguan minimum 

tahap selanjutnya ialah memilih titik gangguan yang akan diuji. Ini dapat 

dilakukan dengan memilih line yang dengan beban. Ini dilakukan untuk 

memastikan relay yang bekerja adalah relay yang dekat dengan beban, langkah ini 

dilakukan secara berurutan sampai dengan relay yang dekat dengan relay utama. 

Proses perhitungan short circuit dapat dilihat pada lampiran nomer 1. 

 

3.5 Full Load Ampere 

Perhitungan arus beban maksimum atau dalam bahasa inggris FLA (Full Load 

Ampere). Bertujuan untuk memastikan agar relay tidak bekerja pada saat sistem 

bekerja dalam kondisi normal. Selain itu perhitungan arus beban maksimum 

bertujuan untuk mengetahui nilai arus yang mengalir ke tanah yang dianggap 

sebagai nilai arus short circuit ke tanah. Untuk mengetahui arus beban maksimum 

dapat dilakukan dengan melakukan  loadflow analysis. Tahap – tahap  yang harus 

dilakukan pada perangkat lunak ETAP 12.6.0, adalah: 

1. Merancang single line diagram dan menentukan sesifikasi setiap komponen. 

2. Memilih tools (Load Flow Analisys). 

3. Memilih tombol (Run Load Flow). 
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 Untuk menghitung arus Full Load Ampere (FLA) dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus pencarian FLA. Proses perhitungan dapat dilihat pada 

lampiran. 

3.6 Perhitungan Setting Arus pada Overcurrent Relay 

Pada perhitungan setting arus bertujuan untuk mengetahui nilai arus yang 

dibutuhkan untuk kerja relay ketika terjadi gangguan yang disebut dengan (Pickup 

Setting). Untuk menghitung nilai setting ini harus memenuhi batasan sebagai 

berikut:   

                    

Dimana Psi,min dan Psi,max adalah nilai minimum dan nilai maksimum dari 

pickup current setting pada relay i. 

 

3.7 Perhitungan TDS (Time Dial Setting) 

Pada setting TDS yang perlu diperhatikan adalah batas minimum dan batas 

maksimum waktu tunda yang di-setting dimana TDS harus lebih besar dari batas 

minimum dial dan kurang dari batas maksimum dial.  

                       

Dimana TDSi,min dan TDSi,max nilai minimum dan maksimum dari time dial 

setting pada relay i. 

 

3.8 Setting Relay Secara Konvensional 

Perhitungan dengan metode konvensional  pada tugas akhir ini adalah hasil 

analisa yang sebelumnya telah dilakukan. Dimana pada analisa sebelumnya telah 

didapat hasil perhitungan setting relay dan telah disimulasikan menggunakan 

software ETAP 12.6.0, yang mana telah didapatkan hasil yang optimal. Sehingga 

hasil analisa tersebut dapat digunakan sebagai bahan untuk analisa optimalisasi 

koordinasi relay proteksi yang akan dilakukan. 

Perhitungan setting relay menggunakan metode konvensional pada kali ini 

menggunakan data pada substation 158.1 sebagai contoh perhitungan. Proses 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran. 
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3.9 Perhitungan Menggunakan Algoritma Optimasi 

Algoritma optimasi yang digunakan ialah Differential Evolution Algorithm 

sebagai metode perhitungannya. Dengan memasukkan parameter kedalam 

algoritma maka algoritma ini akan menghitung nilai setting yang tepat buat setiap 

relay. Perhitungan nilai setting ini dilakukan satu persatu pada relay yang 

terkoordinasi. Adapun tahap – tahap yang dilakukan didalam algoritma tersebut 

seperti pada Gambar 3.4. 

start
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Gambar 3.4 Algoritma Differential Evolution Flowchart. 
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Flowchart ini menjelaskan langkah – langkah kerja algoritma DE dalam 

menemukan solusi permasalahan koordinasi relay proteksi. Berikut ini penjelasan 

dari flowchart diatas : 

1. Langkah Pertama 

Melakukan input data berupa Full Load Ampere (FLA), arus short circuit pada 

maksimal pada tiap relay, rasio CT, arus sort circuit minimum primer, nilai – nilai 

standar invers dan arus short circuit minimum skunder. Data tersebut didapat dari 

analisa pada software ETAP 12.6.0. 

2. Langkah Kedua 

Membangkitkan sejumlah data awal yang berupa nilai TDS dan arus PSet. 

Pembangkitan nilai dari data – data awal ini dilakukan secara acak dengan batasan 

– batasan yang telah ditentukan. Dalam algoritma DE nilai TDS dan PSet 

dikumpulkan dalam suatu populasi dimana jumlah TDS dan PSet berjumlah sama 

dengan jumlah relay yang akan dihitung. Adapun batasan dari nilai TDS dan arus 

PSet atau sering disebut constraint tergantung pada nilai standar inverse yang 

digunakan. 

3. Langkah Ketiga 

Mengevaluasi nilai yang diambil secara acak kedalam fungsi maatematika 

sebagai persamaan 3.1. 

     
         

(
    

                    
)
 
  

                  (3.1) 

4. Langkah Keempat 

Memeriksa nilai-nilai dari hasil evaluasi dengan constraint yang telah 

ditentukan. Hal ini bertujuan agar constrain telah sesuai dengan fungsi objektif 

persamaan 3.2. 

                             ∑          
 

   
      (3.2) 

Dimana n adalah jumlah relay, tik adalah waktu operasi relay saat gangguan 

sedangkan wi tergantung pada kemungkinan kesalahan yang diberikan disetiap 

area perlindungan biasanya bernilai 1. Tujuan dari persamaan fungsi objektif ini 

adalah meminimalkan jumlah waktu operasi relay utama. 

5. Langkah Kelima 
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Adalah selection. Pada tahap ini, setelah mendapatkan nilai fitness dari evaluasi 

yang dilakukan, maka perlu ditentukan peringkat fitness yang telah memenuhi 

syarat dari tiap fitness tersebut. Pada  fitness ini syarat yang harus dipenuhi ialah 

nilai TDS dan PSet harus memenuhi tingkat fitness  dimana hasil evaluasi harus 

lebih baik dari nilai yang sebelumnya diberi atau nilai evaluasi yang baru harus 

lebih baik dari nilai yang lama. Karena berdasarkan prinsip DE  adalah 

membandingkan nilai populasi lama dengan populasi baru apabila nilai dari salah 

satu generasi tersebut yang lebih baik maka nilai itulah yang akan digunakan. 

6. Langkah Crossover New Generation  

Apabila kebugaran nilai baru lebih baik daripada kebugaran nilai yang lama 

maka nilai lama digantikan oleh nilai yang baru. 

7. langkah Crossover Old Generation 

Sedangkan apabila kebugaran nilai lama lebih baik dari nilai yang baru maka 

nilai baru akan digantikan oleh nilai yang lama.  

8. Seleksi Populasi  

Proses selanjutnya yaitu membuat keputusan dimana nilai akan diseleksi untuk 

memenuhi syarat. Syarat tersebut yakni apabila populsi nilai baru yang dihasilkan 

kurang dari populasi lama apabila iya maka akan berlanjut ke tahap selanjutnya 

jika tidak maka popoulasi akan diulang ke tahap evaluasi. 

9. Seleksi Generasi 

Proses seleksi generasi ini bertujuan untuk menyeleksi seluruh hasil nilai. Apa 

bila nilai dari seluruh generasi lebih baik dari generasi maksimum maka program 

selesai. Apabila tidak maka akan diulang ke tahap evaluasi nilai sampai seluruh 

nilai generasi lebih baik dari generasi maksimum. 

 


