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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Transformator 

Transformator atau sering disingkat dengan istilah trafo adalah suatu 

alat listrik yang dapat mengubah suatu tegangan out put menurunkan 

maupun menaikkan tegangan sesuai dengan kebutuhan. Trafo tersebut 

dapat menaikkan tegangan atau di definisakn dengan trafo step up 

maupun menurunkan tegangan dan biasa disebut dengan trafo step 

down. Di lingkungan masyarakat banyak dijumpai trafo-trafo milik PLN 

yang digunakan untuk mensuplai kebutuhan masyarakat dengan 

tegangan 220-380 V. 

Trafo juga merupakan peralatan yang banyak di manfaatkan oleh 

PLN untuk merubah tegangan menengah atau 20.000 Volt menjadi 

tegangan rendah atau 220/380 Volt.Untuk meminimalisir jatuh tegangan 

atau drop tegangan di sisi pelanggan maka PLN mempunyai nilai rata-

rata atas dan bawah tegangan yaitu +/- 10/5 % dari tegangan nominal. 

 

2.1.1 Konstruksi Transformator 

Transformator merupakan alat listrik statis yang digunakan 

untuk memindahkan daya dari satu rangkaian ke rangkaian yang 

lain dengan mengubah tegangan, tanpa mengubah daya dan 

frekuensi. Transformator terdiri dari dua kumparan yang saling 

berinduksi ( mutual inductance ). Kumparan ini terdiri dari lilitan 
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konduktor berisolasi sehingga kedua kumparan tersebut terisolasi 

secara elektrik antara yang satu dengan yang lain. Ratio perubahan 

tegangan tergantung dari ratio perbandingan jumlah lilitan kedua 

kumparan itu.Kumparan yang menerima daya listrik disebut 

kumparan primer sedangkan kumparan yang terhubung ke beban 

disebut kumparan sekunder.Kedua kumparan itu dililitkan pada 

suatu inti yang terbuat dari laminasi lembaran baja yang kemudian 

dimasukkan ke dalam tangki berisi minyak trafo. Apabila 

kumparan primer dialiri arus listrik bolak – balik, maka akan 

timbul fluks magnetik bolak – balik sepanjang inti yang akan 

menginduksi kumparan sekunder sehingga kumparan sekunder 

akan menghasilkan tegangan. 

Konstruksi dasar transformator ditunjukkan pada Gambar 

 

Gambar 2.1 Konstruksi Dasar Transformator 

 

2.1.2Prinsip Kerja Transformator 

Transformator miliki dua kumparan yaitu kumparan primer 

dan kumparan sekunder, dan kedua kumparan ini bersifat 
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induktif. Kedua kumparan ini terpisah secara elektris namun 

berhubungan secara magnetis melalui jalur yang memiliki 

reluktansi ( reluctance) rendah. Apabila kumparan primer 

dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maka fluks 

bolak-balik akan muncul di dalam inti yang dilaminasi, karena 

kumparan tersebut membentuk jaringan tertutup maka 

mengalirlah arus primer. Akibat adanya fluks di kumparan 

primer maka di kumparan primer terjadi induksi ( self induction ) 

dan terjadi pula induksi di kumparan sekunder karena pengaruh 

induksi dari kumparan primer atau disebut sebagai induksi 

bersama ( mutual induction ) yang menyebabkan timbulnya 

fluksmagnet di kumparan sekunder, maka mengalirlah arus 

sekunder jika rangkaian sekunder dibebani, sehingga energi 

listrik dapat ditransfer keseluruhan. 

 

2.1.3 Inti Transformator 

Secara umum inti transformator dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu tipe inti (core type), dan tipe cangkang (shell 

type).Tipe inti dibentuk dari lapisan besi berisolasi berbentuk 

persegi panjang dan kumparan transformatornya dibelitkan 

pada dua sisi persegi.Sedangkan tipe cangkang dibentuk dari 

lapisan inti berisolasi dan kumparan transformatornya di 

belitkan di pusat inti. Transformator dengan tipe konstruksi 

shell memiliki kehandalan yang lebih tinggi dari pada tipe 
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konstruksi core dalam menghadapi tekanan mekanis yang kuat 

pada saat terjadi hubung singkat. Kedua tipe inti transformator 

ini ditunjukkan pada Gambar 2.2. 

 

(a) Tipe Inti         (b) Tipe Cangkang 

Gambar 2.2 Inti Transformator 

 

2.1.4 Minyak Transformator 

Minyak transformator memegang peranan penting dalam 

sistem isolasi trafo dan juga berfungsi sebagai pendingin untuk 

menghilangkan panas akibat rugi-rugi daya pada 

trafo.Kandungan utama minyak trafo adalah naftalin, paraffin 

dan aromatik. Keuntungan minyak trafo sebagai isolator dalam 

trafo adalah : 

 Isolasi cair memiliki kerapatan 1000 kali atau lebih 

dibandingkan denganisolasi gas, sehingga memiliki 

kekuatan dielektrik yang lebih tinggi. 

 Isolasi cairakan mengisicelah atau ruang yang akan 

diisolasi dan secaraserentak melalui proses konversi 

menghilangkan panas yang timbul akibatrugi daya. 



 
 

11 
 

 Isolasi cair cenderung dapat memperbaiki diri sendiri 

(self healing) jikaterjadi pelepasan muatan (discharge). 

 

Kekuatan dielektrikadalah ukuran kemampuan elektrik 

suatu material sebagai isolator.Kekuatan dielektrik didefenisikan 

sebagai tegangan maksimum yang dibutuhkan untuk 

mengakibatkan dielectric breakdown pada material yang 

dinyatakan dalam satuan Volt/m. Semakin tinggi kekuatan 

dielektrik minyak trafo, maka semakin bagus kualitas minyak 

tersebut sebagai isolator. 

Hasil uji kekuatan dielektrikyang rendah, menunjukkan 

adanya benda-benda pengotor minyak seperti air atau partikel 

penghantar dalam minyak.Sebaliknya, apabila hasil uji kekuatan 

dielektrik tinggi, bukan berarti bahwa tidak terjadi pengotoran 

dalam minyak tersebut. 

Untuk mencegah kemungkinan timbulnya kebakaran pada 

peralatan, perlu dipilih minyak dengan titik nyala yang tinggi. 

Titik nyala minyak baru tidak boleh lebih kecil dari 135 °C, 

sedangkan untuk minyak bekas tidak boleh kurang dari 130 °C. 

Menurut SNI 04 - 6954.2 - 2004 batas kenaikan suhu 

minyak bagian atas yang diperbolehkan adalah 60 °K pada suhu 

lingkungan sekitar normal ( 25°Csampai 40°C ). 

 

2.1.5 Bushing Transformator 



 
 

12 
 

Untuk tujuan keamanan, konduktor tegangan tinggi 

dilewatkan menerobos suatu bidang yang dibumikan melalui 

suatu lubang a yang dibuat sekecil mungkin dan biasanya 

membutuhkan suatu pengikat padu yang disebut bushing. 

Konstruksi suatu bushing sederhana ditunjukkan pada 

Gambar 2.3. 

 

Gambar2.3 Konstruksi Suatu Bushing Sederhana 

Bagian utama suatu bushingterdiri dari inti atau konduktor, 

bahan dielektrik dan flans yang terbuat dari logam.Inti 

berfungsi untuk menyalurkan arus dari bagian dalam peralatan 

ke terminal luar dan bekerja pada tegangan tinggi.Dengan 

bantuan flans, isolator diikatkan pada badan peralatan yang 

dibumikan. 
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2.1.6 Sistem Pendingin Transformator 

Sistem pendinginan trafo dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. ONAN ( Oil Natural Air Natural ) 

Sistem pendingin ini menggunakan sirkulasi minyak 

dan sirkulasi udara secara alamiah.Sirkulasi minyak yang 

terjadi disebabkan oleh perbedaan berat jenis antara minyak 

yang dingin dengan minyak yang panas. 

 

2. ONAF ( Oil Natural Air Force ) 

Sistem pendingin ini menggunakan sirkulasi minyak 

secara alami sedangkan sirkulasi udaranya secara buatan, 

yaitu dengan menggunakan hembusan kipas angin yang 

digerakkan oleh motor listrik.Pada umumnya operasi trafo 

dimulai dengan ONAN atau dengan ONAF tetapi hanya 

sebagian kipas angin yang berputar. Apabila suhu trafo 

sudah semakin meningkat, maka kipas angin yang lainnya 

akan berputar secara bertahap. 

 

3. OFAF ( Oil Force Air Force ) 

Pada sistem ini, sirkulasi minyak digerakkan dengan 

menggunakan kekuatan pompa, sedangkan sirkulasi udara 

mengunakan kipas angin.  

 

  



 
 

14 
 

2.2 Proteksi Transformator Distribusi 

Pada dasarnya semua konstruksi jaringan distribusi tidak ada 

yang benar-benar aman dari gangguan yang datangnya dari dalam sistem 

itu sendiri maupun dari dari luar sistem. Gangguan tersebut merupakan 

potensi yang merugikan ditinjau dari beberapa hal, maka perlunya 

dipasang sistem proteksi yang berfungsi sebagai berikut: 

- Mencegah atau membatasi kerusakan pada jaringan beserta 

peralatannya 

- Menjaga keselamatan umum 

- Meningkatkan kontinuitas pelayanan 

Pada sistem distribusi 20 kV hal yang terpenting pada sistem 

proteksi selain alat proteksi itu sendiri, sistem pentanahan juga 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem proteksi itu 

sendiri. Misalnya ada gangguan fasa yang bocor ke tanah, maka bila 

sistem pentanahan tidak sesuai dengan sistem distribusi yang diproteksi, 

maka alat proteksi tidak akan bekerja dengan benar, sehingga dapat 

merusak peralatan jaringan maupun membahayakan keselamatan 

manusia. 

Sistem pentanahan pada kenyataan di PLN terdapat beberapa 

pola, sehingga sistem proteksinya juga berbeda-beda.Pada perencanaan 

konstruksi jaringan distribusi untuk menentukan komponen jaringan, 

misalnya penghantar, harus dipertimbangkan besarnya arus gangguan 

hubung singkat ketanah dan selanjutnya sistem proteksi yang sesuai, 
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sehingga tujuan membangun konstruksi jaringan distribusi yang aman 

dan menguntungkan dapat tercapai. 

Pengamanan Transformator sendiri dapat dibedakan menjadi 2, 

yaitu pengaman internal dan eksternal transformator itu sendiri. 

2.2.1Pengaman Internal 

 Fuse 

Fuse adalah peralatan proteksi arus lebih yang bekerja 

denganmenggunakan prinsip melebur. Terdapat dua tipe fuse 

berdasarkan kecepatanmelebur elemen fusenya (fuse link), yaitu 

tipe K (cepat) dan tipe T (lambat).Fuse yang didesain untuk 

digunakan pada tegangan diatas 600Vdikategorikan sebagai fuse 

cutout. Fuse cutoutjenis ekspulsi (expulsion type)adalah jenis 

yang paling sering digunakan pada sistem distribusi saluran 

udara.Fuse jenis inimenggunakan elemen fuse yang relatif 

pendek yang dipasang didalam fuse catridge.Pada umumnya 

fuse cutout dipasang antara trafo distribusi dengan 

salurandistribusi primer. Pada saat terjadi gangguan, elemen 

fuse akan melebur danmemutuskan rangkaian sehingga akan 

melindungi trafo distribusi dari kerusakanakibat gangguan dan 

arus lebih pada saluran primer, atau sebaliknya 

memutuskansaluran primer dari trafo distribusi apabila terjadi 

gangguan pada trafo ataujaringan sisi sekunder sehingga akan 

mencegah terjadinya pemadaman padaseluruh jaringan primer. 
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 Lightning Arrester 

Penggunaan lightning arrester pada sistem distribusi 

adalah untukmelindungi peralatan dari gangguan akibat 

sambaran petir.Arrester jugadipergunakan untuk melindungi 

saluran distribusi dari flashover.Arresterdipasang pada peralatan 

yang dihubungkan dari fasa konduktor ke tanah.Agar 

perlindungan saluran menjadi lebih efektif, arrester harus 

dipasang padasetiap fasa pada tiap tiang.Pada saat sistem 

bekerja keadaan normal, arrester memiliki sifat sebagai isolator. 

Apabila terjadi sambaran petir, arrester akanberubah menjadi 

konduktor dan membuat jalan pintas (bypass) ke tanah 

yangmudah dilalui oleh arus petir, sehingga tidak menimbulkan 

tegangan lebih yangtinggi pada trafo. Jalur ke tanah tersebut 

harus sedemikian rupa sehingga tidakakan mengganggu aliran 

daya normal. Setelah petir hilang, arrester harus menutupdengan 

cepat kembali menjadi isolator, sehingga tidak mengakibatkan 

pemutusdaya terbuka.Pada kondisi operasi normal, arus bocor 

pada arrester tidak bolehmelebihi 2 mA.Apabila arus bocor 

melebihi angka tersebut, kemungkinan besararrester mengalami 

kerusakan.Pada saluran distribusi, arrester yang biasanya 

digunakan adalah arresterjenis katub (valve type).Arrester jenis 

katub terdiri dari sela percik dan sela seriyang terhubung dengan 

elemen tahanan yang mempunyai karakteristik 

tidaklinier.Tegangan frekuensi dasar tidak dapat menimbulkan 
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tembus pada sela seri.Apabila sela seri tembus pada saat tibanya 

suatu surja yang cukup tinggi,sela tersebut berfungsi menjadi 

penghantar.Sela seri tidak bisa memutuskan arussusulan.Dalam 

hal ini sela seri dibantu oleh tahanan non linier yang 

mempunyaikarakteristik tahanan kecil untuk arus besar dan 

tahanan besar untuk arus susulandari frekuensi dasar. 

 

2.2.2 Pengaman Eksternal 

 Pembumian ( Grounding ) 

Pembumian adalah penghubungan suatu bagian dari 

rangkaian listrik ataubagian yang bersifat konduktor tetapi 

bukan bagian dari rangkaian listrik yangpada keadaan normal 

tidak bertegangan ke bumi. 

Tujuan dari pembumian adalah : 

- Mengurangi tegangan kejut listrik pada peralatan. 

- Memberi jalan bagi arus gangguan, baik akibat terjadinya 

arus hubungsingkat ke tanah maupun akibat terjadinya 

sambaran petir. 

- Untuk membatasi tegangan pada fasa yang tidak 

mengalami gangguan. 

 

2.3 Kontaktor Magnit 

Kontaktor juga disebut saklar elektromagnetik, yaitu : “ Saklar 

yang system operasinya dengan cara kerja sistem elektromagnetik dan 
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merupakan suatu alat yang aman untuk penyambungan dan pemutusan 

secara terus menerus / Continue “. 

Fungsi Kontaktor 

Kontaktor digunakan untuk mengerjakan atau mengoperasikan 

dengan seperangkat alat control beban, seperti : 

 Penerangan 

 Pemanas 

 Pengontrolan Motor – motor Listrik 

 Pengaman Motor – motor Listrik 

Pada pengaman motor – motor listrik beban lebih dilakukan secara 

terpisah. Kontaktor akan bekerja dengan normal bila diberikan tegangan 

85 % sampai 110 % dari tegangan permukaannya. Sedangkan bila lebih 

kecil dari 85 % kontaktor akan bergetar atau bunyi. Jika lebih besar dari 

110 % kontaktor akan panas dan terbakar. Kontaktor mempunyai kontak – 

kontak UTAMA dan kontak – kontak BANTU yang terdiri dari 

 NORMALLY OPEN ( NO ) 

 NORMALLY CLOSE ( NC ) 
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Gambar 2.4 Gambar Kontaktor Magnit 

 

2.4 Display Tegangan dan Arus 

Display tegangan berfungsi untuk menunjukkan nilai tegangan saat 

gardu beroperasi sehingga dapat menjadi acuan untuk mengetahu kualitas 

dari tegangan gardu distribusi tersebut.Sebagai suatu indicator dari kualitas 

tegangan maka sangat diperlukan instrument pengukuran tegangan di alat 

tersebut. 

Display yang akan kita gunakan adalah display yang berjenis 

diginal, karena display berjenis digital terkenal dengan ketepatan ukurnya 

dan kejelasan dalam menunjukkan nominal angkanya. Untuk wiring 

display tegangan di wiring dengan rangkaian parallel di sisi sumber 

tegangan incoming dari JTR. 

Untuk display arus sendiri sama jga fungsinya dengan display 

tegangan, sama sama menggunakan jenis digital di sisi displaynya tetapi 

perbedaan ada pada sistem wiringnya, untuk display arus menggunakan 

suatu clamp di masing masing phasanya, sehingga kita dapat mengukur 

dan mengetahui nilai nominal dari arus atau beban gardu tersebut. 
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Gambar 2.5Display tegangan dan Arus 

2.5  Modem 

 Modem ialah sebuah singkatan dari Modulator Demodulator. 

Modulator adalah bagian yang berfungsi guna mengubah sinyal informasi 

menjadi sinyal pembawa atau carrier dan siap dikirimkan, sedangkan 

Demodulator merupakan bagian yang memisahkan sinyal informasi dari 

sinyal pembawa yang diterima yang selanjutnya informasi tersebut dapat 

diterima dengan baik. 

 Pada intinya fungsi modem merupakan suatu perangkat keras atau 

hardware yang memiliki fungsi untuk komunikasi 2 arah yang dapat 

mengubah dari sinyal digital menjadi sinyal analog ataupun sebaliknya 

guna mengirimkan pesan atau data ke alamat yang dituju. 

 

2.6 GPS (Global Potitioning System) 

Pengertian GPS adalah sistem navigasi yang menggunakan satelit 

yang didesain agar dapat menyediakan posisi secara instan, kecepatan dan 

informasi waktu di hampir semua tempat di muka bumi, setiap saat dan 

dalam kondisi cuaca apapun. Sedangkan alat untuk menerima sinyal satelit 

yang dapat digunakan oleh pengguna secara umum dinamakan GPS 
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Tracker atau GPS Tracking, dengan menggunakan alat ini maka 

dimungkinkan user dapat melacak posisi kendaraan, armada ataupun mobil 

dalam keadaan Real-Time.Bagian yang paling penting dalam sistem 

navigasi GPS adalah beberapa satelit yang berada di orbit bumi atau yang 

sering kita sebut di ruang angkasa. Satelit GPS saat ini berjumlah 24 unit 

yang semuanya dapat memancarkan sinyal ke bumi yang lalu dapat 

ditangkap oleh alat penerima sinyal tersebut atau GPS Tracker. Selain 

satelit terdapat 2 sistem lain yang saling berhubungan, sehingga jadilah 3 

bagian penting dalam sistem GPS. Ketiga bagian tersebut terdiri dari: GPS 

Control Segment (Bagian Kontrol), GPS Space Segment (bagian angkasa), 

dan GPS User Segment (bagian pengguna). 

  


