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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang  

PLTU  Tanjung  Jati  B Jepara merupakan  Unit Pembangkitan Jawa Bali  

yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) yang menjadi salah satu pembangkit 

penyuplai kebutuhan energi listrik untuk wilayah JAWA - BALI. PLTU Tanjung 

Jati mempunyai 4 unit pembangkit yang masing- masing unitnya mempunyai 

kapasitas sebesar 660 MW. Dengan kapasitas daya yang dibangkitkan begitu 

besar maka sangat penting untuk menjaga keandalan unit. Memastikan dan 

mereview ulang proteksi yang ada merupakan langkah preventif yang sangat 

dianjurkan PLN demi menjaga keandalan dan kestabilan daya listrik. 

Meninjau besarnya daya yang dibangkitkan maka secara otomatis besar pula 

daya untuk pemakaian sendiri. Adapun daya listrik untuk pemakaian sendiri 

diambilkan dari output generator 22.8 kV menuju unit transformer ke 10 kV lalu 

diturunkan menjadi 3 kV serta 380 V dan 220 V. Masing - masing trafo memiliki 

proteksi tersendiri diantaranya proteksi overcurrent relay pada sisi suplai, 

groundfault relay, normal feeder overcurrent relay, bus tie overcurrent relay serta 

undervoltage relay. Dari sekian banyak proteksi yang ada di pembangkit PLTU 

tanjung jati B setiap tahunnya sudah dilakukan pengecekan ulang seting relay dan 

pengetesan untuk menjaga keandalan unit. Suatu sistem proteksi dikatakan dapat 

bekerja dengan baik apabila dapat melokalisasikan gangguan yang muncul pada 

suatu area tertentu sehingga gangguan tidak berdampak pada penyulang lain 

maupun peralatan lain yang sedang beroperasi. Pada relay proteksi motor MBFP 

apabila terjadi gangguan pada motor MBFP maka relay proteksi akan mengisolir 

gangguan hanya pada motor MBFP tidak berdampak pada peralatan lain atau 

bahkan sampai mempengaruhi ke Transformer. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis akan melakukan perhitungan 

ulang seting proteksi overcurrent relay dan groundfault relay serta melakukan 

analisa koordinasi relay proteksinya. Dengan begitu penulis akan mengetahui 
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kondisi sistem proteksi yang sudah diaplikasikan dan bisa tetap menjaga kondisi 

prima sistem proteksinya. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, maka perumusan 

masalah yang akan diangkat dalam penulisan ini adalah : 

a. Bagaimana menghitung seting proteksi overcurrent relay dan groundfault 

relay ? 

b. Bagaimana menganalisa koordinasi sistem proteksi pada feeder MBFP ? 

c. Bagaimana mensimulasikan kinerja relay proteksi ketika ada gangguan 

dengan menggunakan software ETAP 12.60 ? 

 

1.3  Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Menghitung seting proteksi overcurrent  relay dan groundfault relay. 

b. Menganalisa seting relay proteksi dan koordinasi sistem proteksi pada 

feeder MBFP. 

c. Mensimulasikan kinerja relay proteksi dengan software ETAP 12.60 

apabila terjadi gangguan. 

 

1.4  Pembatasan Masalah  

Untuk menyederhanakan masalah dalam laporan skripsi ini maka penulis 

melakukan batasan batasan sebagai berikut : 

a. Hanya membahas proteksi sisi 10 kV unitboard A PLTU tanjung jati B 

unit 3. 

b. Hanya mereview seting dan koordinasinya overcurrent relay dan 

groundfault  relay pada MCR26 multi relay Toshiba sisi feeder MBFP 

(Motor Boiler Feed Pump ). 

c. Kondisi steady state saat peak load ( beban puncak)  

d. Menggunakan Software ETAP 12.60 untuk simulasi sistem kerja proteksi 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Skripsi dengan judul “Koordinasi Proteksi Overcurrent Relay dan Groundfault 

Relay  pada MCR 26 Feeder MBFP PLTU Tanjung Jati B Unit 3” ini disusun 

dalam lima BAB, diantaranya : 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab ini berisi tentang penjelasan latar belakang masalah yang sering 

timbul dalam suatu sistem tenaga listrik sehingga mengakibatkan sistem tenaga 

listrik menjadi terganggu,untuk itu pentingnya sistem proteksi yang handal dalam 

suatu unit pembangkit listrik guna menjaga kestabilan pasokan listrik. Suatu 

pembangkit bisa dikatakan handal bukan karena tidak pernah mengalami 

gangguan tetapi karena ketepatan dalam menangani gangguan serta kecepatan 

pemulihan kembali sistem pembangkit untuk kembali beroperasi normal, itu 

semua dtunjang dengan sistem proteksi yang bekerja dengan baik dalam 

melokalisir gangguan yang muncul sehingga saat terjadi gangguan tidak 

mempengaruhi peralatan yang lain yang masih beroperasi dengan normal, 

sehingga saat terjadi gangguan maka dampak dari gangguan tersebut dapat diisolir 

dan segera dapat diatasi untuk secepatnya pemulihan sistem pembangkit  kembali 

beroperasi dengan normal. Rumusan masalahnya tentang pembahasan mereview 

seting dan koordinasi overcurrent relay dengan groundfault relay, tujuan 

penelitian untuk mengetahui seting relenya sudah sesuai standar yang diterapkan 

sehingga saat terjadi gangguan maka sistem proteksinya akan bekerja dengan 

benar untuk melokalisasikan gangguan, batasan masalahnya hanya membahas 

proteksi overcurrent relay dan groundfault  multi relay proteksi (MCR26) yang 

dipasang di feeder MBFP (Motor Boiler Feed Pump) 10 kV unit board A  objek 

penelitian dilakukan di PLTU tanjung jati B unit 3. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka dari penelitian 

terdahulu yang membahas tentang topik permasalahan proteksi sistem tenaga 

listrik serta gangguan yang timbul mencakup perhitungan gangguan overcurrent, 

gangguan groundfault  dan penentuan seting relenya. Adapun gangguan yang 

terjadi beberapa diantaranya adalah gangguan pada penyulang, gangguan pada 
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feeder motor dan gangguan yang terjadi pada penghubung antar penyulang serta 

penentuan seting relay proteksinya yang tepat sesuai standar agar relay proteksi 

dapat bekerja dengan baik dalam menanggulangi gangguan yang muncul sehingga 

dampak dari gangguan tidak melebar ke area lain yang lebih luas. Dalam bab ini 

juga menjelaskan  teori dasar tentang proteksi sistem tenaga listrik, gangguan 

gangguan yang dapat terjadi serta cara perhitungannya. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Dalam bab ini membahas tentang tata cara penelitiaan yaitu dengan 

mengambil data - data aktual motor MBFP, Unit Transformer A, penyulang 10 kV 

unitboard A serta seting proteksi overcurrent dan groundfault  yang sudah 

diterapkan pada feeder MBFP (Motor Boiler Feed Pump), data tersebut juga 

dilengkapi dengan single line diagram dan kurva proteksinya, kemudian mereview 

ulang data yang sudah ada dengan standar yang ditentukan yaitu dari standar IEC, 

dengan sehingga proteksi overcurrent dan groundfault  tetap dalam kondisi prima 

yaitu dengan mempertahankan seting relay yang sesuai standar IEC adapun 

tempat dilakukannya penelitian berada PLTU tanjung jati B unit 3, untuk objek 

penelitian hanya pada proteksi overcurrent dan groundfault  disisi 10 kV unit 

board A yang diterapkan pada multi relay proteksi MCR26 feeder MBFP. 

Pembahasannya hanya mereview seting proteksi dan koordinasi overcurrent 

dengan groundfault yang sudah ada dengan standar yang ada di IEC sehingga 

proteksi dapat selalu terjaga kinerjanya. Bab ini juga membahas tentang 

penggunaan software ETAP 12.60 yang nantinya akan digunakan untuk 

mensimulasi hasil hitungan manual dan seting relay yang sudah ada. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

 Dalam bab ini menjelaskan tentang perhitungan yang dilakukan melalui 

perhitungan manual seting proteksinya yang meliputi perhitungan seting relay 

proteksi overcurrent dan Groundfault, gangguan yang terjadi pada feeder MBFP 

serta koordinasi proteksinya kemudian  mereview hasil seting relay proteksi 

overcurrent dan groundfault  yang sudah ada dengan hasil perhitungan manual 

dengan disimulasikan menggunakan software ETAP 12.60 serta pembahasan hasil 

nilai yang diperoleh.  
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BAB V PENUTUP 

Dalam bab ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan review 

seting overcurrent relay dan groundfault relay, tentang kelayakan seting yang 

sesuai dengan standar IEC atau diperlukannya seting ulang agar sesuai standar, 

serta saran sebagai pengembangan untuk penelitian kedepannya. 

DAFTAR PUSTAKA 

 Dalam bab ini menjelaskan tentang sumber data pembahasan yang diambil 

untuk penelitian serta dasar teori yang digunakan sehingga hasil penelitian dapat 

dipertanggungjawabkan keasliannya. 

LAMPIRAN 

 Berisi tentang lampiran lampiran yang diperlukan berupa data – data 

gangguan, serta gambar single line diagram yang mengalami kendala untuk 

dimasukkan dalam bab sebelumnya karena ukurannya yang terlalu besar ataupun  

kualitas gambar yang akan rusak ataupun tidak jelas apabila diperkecil ataupun 

dikurangi ukurannya. 

 

 


