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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Gaya hidup masyarakat saat ini mengalami banyak peningkatan 

terhadap kebutuhan konsumsi energi listrik .PT PLN (Persero) selaku 

produsen energi listrik berusaha mengimbangi kebutuhan tersebut dengan 

selalu menambah pasokan tenaga listrik, hanya saja PT PLN (Persero) 

mengalami keterlambatan dalam membangun pengembangan jaringan listrik 

dan ketersediaan listrik tidak sebanding dengan peningkatan 

permintaan.Sehingga pada saat banyak permintaan maka daya yang ada 

harus dibagi, dan sering terjadi pemadaman listrik secara 

bergantian.Dampak dari permasalahan membuat PTPLN (Persero) 

memerlukan investasi baru untuk peningkatan pasokan energi listrik, 

sehingga menyebabkan tarif dasar listrik perlu dinaikkan. 

Selama ini kita mengetahui bahwa kondisi trafo distribusi harus selalu 

dimonitor agar tidak mengalami kerusakan dan dapat berusia lebih panjang. 

Dimana trafo distribusi ada kalanya dilakukan pemeliharaan, dan dengan 

pemeliharaan trafo distribusi tersebut artinya listrik yang didistribusikan ke 

pelanggan akan padam. Disisi lain pelanggan akan merasa kecewa karena 

lisrik yang dinikmati sedang dipadamkan karena ada pemeliharaan trafo 

distribusi. Dan juga PT PLN (Persero) tidak dapat menjual listrik dengan 

maksimal. 
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Selain dilakukan pemeliharaan trafo distribusi terkadang juga terjadi 

gangguan pada trafo distribusi yang dapat mengakibatkan terputusnya 

pasokan daya listrik ke beban. Gangguan tersebut dapat berupa temporer 

maupun permanen. Untuk mengatasi gangguan tersebut penerapan 

pelimpahan beban sangat penting, sehingga kontinuitas pelayanan tidak 

terganggu dalam waktu yang lama. 

Berdasarkan fakta dilapangan bahwa apabila terjadi gangguan trafo 

distribusi pelanggan akan mengalami listrik padam dengan waktu cukup 

lama. Lama penggantian trafo distribusi dibutuhkan waktu yang cukup 

lama, antara 4 sampai 5 jam tergantung lokasi penggantian trafo distribusi 

tersebut. Dengan demikian kWh listrik tidak dapat terjual dengan maksimal 

dan pelayanan kepada pelanggan jadi terganggu. Untuk kWh yang hilang 

selama 5 jam tersebut adalah sebanyak 1201 kWh atau jika dikonversikan 

menjadi rupiah adalah sebesar Rp. 1.621.350,- dengan harga rata-rata rupiah 

per kWh adalah Rp. 1350,-. 

Rata-rata setiap bulannya trafo distribusi dapat mendistribusikan kWh 

sebanyak 172.969,39 kWh dengan jumlah rata-rata pelanggan > 30 

pelanggan tiap trafo distribusi, tergantung dari daya masing-masing 

pelanggan. Apabila dikonversikan menjadi rupiah didapatkan nilai 

172.969,39 x Rp.1350,- = Rp.233.535.675,- tiap bulannya. Sementara total 

trafo distribusi pada PT PLN (Persero) Rayon Indrapura terdapat sebanyak 

829 trafo distribusi. Dengan demikian dapat kita simpulkan bahwa betapa 

pentingnya menjaga kondisi trafo distribusi agar tidak mengalami 

kerusakan. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Untuk mengatasi masalah tersebut kami merancang sebuah sistem 

untuk melimpahkan beban trafo distribusi yang padam ke trafo distribusi 

lainnya yang tidak mengalami pemadaman.Artinya pelanggan yang 

harusnya merasakan pemadaman listrik masih dapat menikmati pasokan 

listrik dan kWh listrik tetap terjual dengan baik. Dan dengan adanya alat ini 

kita dapat mengetahui dengan cepat trafo distribusi mana yang mengalami 

padam tanpa menunggu adanya laporan dari pelanggan bahwa listrik 

mengalami padam..  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana untuk dapat meminimalisir pelanggan padam agar 

pasokan listrik tetap dapat dinikmati oleh para pelanggan. 

b. Bagaimana koordinasi kerja alat tersebut dalam pengamanan 

jaringan saat dilaksanakan pemeliharaan maupun saat terjadi 

gangguan 

c. Bagaimana kita dapat mengetahui dengan cepat trafo distribusi 

mana yang mengalami gangguan 

d. Memanfaatkan trafo distribusi terdekat untuk melimpahkan beban 

trafo yang padam. 
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1.3 Batasan Masalah 

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, maka pembahasan 

masalah ini adalah pada sistem kerja alat tersebut yang dilakukan dengan 

mencover daerah padam di sekitar trafo distribusi.  

 

1.4 Teori Dasar 

Alat pelimpahan beban ini akan bekerja pada saat dilaksanakan 

pemeliharaan atau pada saat terjadi gangguan di salah satu trafo distribusi. 

Apabila terjadi padam pada trafo distribusi alat microcontroller akan 

mengirim pesan bahwa trafo distribusi tersebut mengalami padam. Dengan 

adanya pesan tersebut kita dapat langsung tau trafo distribusi mana yang 

mengalami padam listrik dan titik lokasi trafo distribusi tersebut berada 

dimana.  

Dengan demikian kita dapat mengetahui trafo distribusi yang padam 

dengan cepat. Dan juga dapat untuk mengantisipasi terjadinya pencurian 

peralatan listrik pada trafo distribusi. Karena apabila trafo distribusi padam 

karena gangguan atau sengaja dipadamkan oleh orang yang tidak 

bertanggung jawab kita dapat segera mengetahui dan dapat segera 

memeriksa lokasi trafo distribusi tersebut. 

Alat ini bisa diaktifkan secara manual atau langsung dan juga dapat 

dioperasikan dengan sistem otomatis atau jarak jauh.Jadi dapat 

mempercepat proses pelimpahan beban agar pelanggan tidak merasakan 

padam listrik terlalu lama. Alat ini dipasang pada titik pertemuan jaringan 

tegangan rendah antar trafo distribusi, sedangkan alat microcontroller 
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pemberitahuan listrik padam dipasang pada panel trafo distribusi. 

Diharapkan dengan adanya alat ini dapat mengurangi frekuensi pelanggan 

padam dan dapat memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Dan kWh 

yang hilang dapat diselamatkan. 

Untuk komponen atau peralatan yang dibutuhkan antara lain sebagai 

berikut : 

1. Kontaktor Magnit 

2. Saklar SMS 

3. Lampu Indikator 

4. Volt meter 

5. Ampere meter 

6. Trafo sensing 

7. Modem 

8. Power suply 

9. Microcontroller 

10. Kabel rangkaian 

11. Push Button 

12. Relay NO/NC 220V 

Single Line Diagram dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

 

   

   Trafo A            LVBS            Trafo B 

Gambar 1.1 Single Line DIagram 
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Dari single line diatas dapat diartikan pelimpahan beban dapat 

dilakukan 2 arah. Trafo A dapat memikul beban trafo B begitu pula 

sebaliknya. 

Untuk tahapan pengoperasian adalah sebagai berikut : 

1. Melepas beban terlebih dahulu sebelum dilaksanakan 

pelimpahan beban 

2. Pastikan NH Fuse atau MCCB pada gardu utama mencukupi 

untuk pelimpahan beban 

3. Pelaksanaan pelimpahan beban dengan menekan tombol yang 

tersedia atau dengan sinyal sms untuk pengoperasian jarak 

jauh. 

4. Untuk penormalan kembali sama seperti awal proses, yaitu 

melepas beban terlebih dahulu kemudian menormalkan 

kembali beban dari trafo distribusi semula. 

 

Yang perlu diperhatikan saat pengoperasian : 

1. Urutan Phasa dari trafo A harus sama dengan trafo B agar disisi 

pelanggan 3 phasa tidak terjadi oper phasa 

2. Frekuensi harus sama 

3. Ukuran NH Fuse utama harus lebih besar dari beban yang akan 

kita limpahkan 

  


