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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Motode Penelitian 

Metode penelitian yang dipakai adalah dengan studi literatur melalui 

penelusuran berbagai jurnal, browsing internet tentang kajian yang relevan serta 

mengumpulkan data – data dari buku panduan peralatan Toshiba serta seting relay 

proteksi yang direkomendasikan serta standar IEC selanjutnya mereview ulang 

seting proteksi dengan membandingkan seting relay yang sudah diterapkan dan 

seting  relay hasil perhitungan manual dengan cara memasukan data yang ada ke 

software ETAP 12.60 kemudian mensimulasikan aliran daya, gangguan hubung 

singkat, koordinasi overcurrent relay (OCR) dan groundfault relay (OCG) serta 

melihat kurva kerja relay proteksinya.dengan begitu akan terlihat seting yang 

disimulasikan sudah sesuai standar yang ditentukan IEC aataupun yang 

direkomendasikan Toshiba ataukah ada yang perlu dihitung dan diseting ulang 

agar kinerja relay proteksi dapat bekerja dengan baik. Adapun data – data yang 

perlu dikumpulkan meliputi data rating motor MBFP, data rating Unit 

Transformer A, data bus 10 kV unit board A, data seting relay proteksi 

overcurrent dan groundfault  yang sudah diterapkan pada feeder MBFP (Motor 

Boiler Feed Pump), serta data kabel yang digunakan ,  data tersebut juga 

dilengkapi dengan single line diagram dan kurva proteksinya. Hasil dari penelitian 

adalah analisa seting relay proteksi yang sudah diterapkan kemudian 

dibandingkan dengan hasil perhitungan seting relay baru sesuai standar Toshiba 

dan IEC, apabila hasil seting perhitungan dan seting yang sudah diterapkan sama 

dan sudah sesuai standar IEC maka tidak diperlukan perubahan seting relenya, 

jika perhitungan ulang lebih baik dibandingkan dengan seting yang sudah 

diterapkan maka disarankan untuk menggunakan seting relay yang baru. 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. 
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3.1.1 Diagram Alir / Flowchart 
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Gambar 3. 1 Diagram alur pelaksanaan penelitian 
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 Diagram alir pada gambar 3.1 menjelaskan tentang urutan proses 

penelitian, mulai dari mengumpulkan data data yang diperlukan diantaranya data 

Transformer, data busbar, data motor MBFP serta data seting proteksinya.semua 

data harus sudah diperoleh sebelum melakukan proses penelitianselanjutnya. 

Setelah semua data diperoleh maka dilanjutkan perhitungan masing – masing 

impedansi meliputi impedansi motor , impedansi kabel. Kemudian dilanjutkan 

menghitung gangguan overcurrent dan groundfault. Proses selanjutnya adalah 

menentukan seting relay proteksinya baik itu seting proteksi overcurrent, 

groundfault  dan koordinasinya. Setelah semua seting sudah dihitung maka 

dilanjutkan menggambar single line diagram di software ETAP 12.60 dan 

memasukkan data – datanya, yang meliputi data – data peralatan seperti tegangan, 

arus daya, PMT serta seting proteksinya yang telah dihitung. 

 Setelah semua data di input maka dapat dilanjutkan ke simulasi load flow, 

dilanjut simulasi gangguan serta menampilkan kurva kerja proteksinya. Apabila 

seting proteksinya tidak bekerja dengan benar maka proses diulang kembali dari 

proses perhitungan dan seting relenya, memastikan jikalau ada perhitungan yang 

salah ataupun seting relay proteksi yang tidak sesuai, proses dilanjutkan sampai 

tahap simulasi lagi,jika relay proteksi masih belum dapat bekerja dengan baik 

maka proses akan terus diulang dan dilakukan pengecekan perhitungan serta 

seting relenya  sampai mendapatkan setingan yang benar. Apabila hasil setingnya 

sudah benar dan simulasi proteksi dapat bekerja dengan baik maka proses 

dilajutkan ke penarikan kesimpulan. 
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3.1.2 Single line diagram 

 

 

Gambar 3. 2 Single Line Diagram UnitBoard A 
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 Pada gambar 3.2 menunjukan gambar single line diagram mulai dari sumber 

power (Generator Unit 3) bertegangan 22,8 kV melalui GMCB (Generator Main 

Circuit Breaker) menuju ke Generator Transformer (Step Up) 500 kV untuk 

ditransmisikan ke Busbar 3 dan Busbar 4 500kV. Keluaran Generator yang 

melewati Unit Transformer A dan B (step down) 10.5 kV  dialirkan untuk 

pemakaian sendiri untuk suplai unit board A dan Unit Board B. dengan adanya 

gambar single line diagram yang terperinci mulai dari jenis, karakter, rasio dan 

susunan penempatannya maka akan mempermudah proses penelitian. Adapun 

gambar yang berwarna merah menunjukan single line diagram MBFP yang akan 

dibahas dalam skripsi ini.gambar lebih jelas ditampilkan digambar dibawah ini. 

 

 

Gambar 3. 3 Single Line Diagram MBFP 

 

 Pada gambar 3.3 single line diagram menunjukan line MBFP mulai dari 

UnitBoard A melewati VCB (Vacuum Circuit Breaker), rasio CT, relay proteksi 

yang digunakan yaitu MCR26, jenis kabel, serta daya motor MBFP. 
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3.1.3 Data penelitian 

Data penelitian harus diambil dari sumber yang akurat dan selengkap mungkin 

agar proses penelitian dan analisa dapat berjalan dengan lancar.data data yang 

diambil disamping nantinyan untuk perhitungan manual dan seting relay juga 

akan digunakan software ETAP 12.60 sebagai inputan data di single line diagram 

juga untuk proses simulasi load flow dan simulasi kinerja relenya. 

Data – data yang diperlukan antara lain data sumber power (Generator), unit 

Transformer yang meliputi tegangan primer dan tegangan sekunder, arus nominal, 

impedansi, rasio CT, adapun data MBFP meliputi tegangan, arus nominal dan arus 

atarting motor, rasio CT, data kabel, data PMT(CB) yang digunakan, serta data 

relay proteksi MCR26 meliputi karakteristik muti proteksi relay diantaranya untuk 

overcurrent relay dan groundfault relay serta seting waktu inversnya masuk 

dalam kategori standar invers, short time invers extreme invers atau masuk dalam 

kategori long time invers. Sebagai bahan pembanding untuk review seting relay 

proteksi maka diperlukan juga seting relay proteksi yang sudah diterapkan. 

 

 

Gambar 3. 4 Relay Proteksi 10 kV 

 

Pada gambar 3.4 menjelaskan lokasi relay proteksi yang ada pada 10 kV 

unitboard A dan B, adapun relay proteksinya meliputi overcurrent relay(51) dan 



44 

 

groundfault relay (50) sisi incoming(suplai) 10 kV, undervoltage relay (27B), 

overcurrent relay (51) dan groundfault relay (50) pada penghubung feeder serta 

overcurrent relay dan groundfault relay pada sisi suplai transformer dibawahnya 

(3kV). Skripsi ini hanya membahas tentang relay proteksi yaitu overcurrent relay 

dan groundfault relay yang diterapkan pada feeder motor MBFP A sisi unitboard 

A 10 kV yang meliputi seting kerja relay, koordinasi overcurrent relay dan 

groundfault relay serta gambar kurva kerjanya 

 

Tabel 3. 1 Data Rating Unit Transformer 

 

 

Pada tabel 3.1 dan table 3.2 menjelaskan data rating dari unit Transformer 

A, untuk data lebih jelasnya akan ditunjukan pada table dibawah ini. 
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Tabel 3. 2 Data Unit Transformator 54 MVA 

 

 

 Table data unit Transformer  A meliputi kapasitas daya 54 MVa tiga  fasa 

pada frequensi 50 Hz dengan tegangan primer 22.8 kV dan tegangan sekundernya 

10.5 KV, impedansinya 12.5%. sistem koneksinya  Dyn11 dan pendinginannya 

ONAF ( Oil Natural Air Force ). Rasio CT 3500/5 A.   

 

Tabel 3. 3 Data Rating VCB  Suplai 10 KV Unit Board A 
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Data VCB (Vacuum circuit Breaker ) sisi sekunder unit Transformer A 

menuju unit board A 10 kV. Datanya meliputi nilai tegangan 12 kV, frequensi 

50/60 Hz, nilai arus 3.150 A serta nilai arus hubung singkatnya 40 KA. 

 
Gambar 3. 5 Relay MCR26 Pada Incoming VCB 10 kV Unitboard A 

 

 Arus maksimal yang pernah melewati VCB 10 kV unit transformer 

sebesar 2.551 A atau senilai 72.9 % dari nilai rasio CT nya yaitu 3.500 A. 

Tabel 3. 4 Data MBFP (Motor Boiler Feed Pump ) 

Nama Peralatan 
Kapasitas 

(kW) 

pf 

(%) 

I 

normal 

I 

Start 

Locked 

Motor 

curent 

Slip 

(%) 

 

Efisiensi 

(%) 

MBFP 

 

5600 89 379 
1706 

(9 s) 

1706 A 

(15s Hot) 

(20s Cold) 

 

1 

 

 

96 

 

  

Data MBFP (MOTOR Boiler Feed Pump) meliputi data tegangan yang 

dipakai 10 kV dengan kapasitas motor 5600 kW pada  putaran 1500 Rpm empat  

pole, arus normal motor kondisi full load adalah 379 A dengan power factor 89% 

kondisi normal danpower factor 15% saat proses starting motor,adapun  arus saat 

staringnya adalah  1706 A selama 9 detik dan locked rotor senilai 1706 A selama 

15 detik saat starting kondisi panas dan  dengan  locked motor 1706 A selama 20 

detik saat starting motor dalam kondisi dingin, adapun  persentase slip yang 

diijinkan  saat full load sebesar  1% . 
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Tabel 3. 5 Data Rating VCB pada MBFP 

 

 

 Data VCB ( Vacuum Circuit Breaker yang dipasang pada feeder MBFP ). 

Datanya meliputi nilai tegangan 12 kV, frequensi 50/60 Hz, arus normal 1.250 A, 

arus gangguan 40 kA. VCB yang dipakai untuk feeder MBFP hamper sama 

dengan yang dipakai di suplai feeder unitboard A, dari sisi tegangan, Frequensi 

dan arus gangguan sama hanya yang membedakan nilai arus normal yang 

melewatinya lebih kecil yaitu 1.250 A. 

 

Tabel 3. 6 Data Kabel 

 

  

Pada table 3.6 merupakan data-data kabel yang digunakan dalam instalasi 

peralatan di unitboard, data kabel diatas disamping l yang digunakan untuk motor 

induksi juga data kabel yang digunkanan untuk unit board ataupun untuk 

Transformer dibawah 10 kV.   
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Gambar 3. 6 Data I max MBFP 

 

Data ini menunjukan bahwa besarnya nilai Arus maksimal yang pernah 

melewati VCB MBFP sebesar 1.518 A atau senilai 253% dari nilai rasio CT nya 

yaitu 600 A.  

 

Tabel 3. 7 Data Rating Relay Proteksi Yang Diterapkan pada MBFP 

 

 

 Data relay proteksi yang dipakai pada feeder MBFP menggunakan MCR26 

menggunakan arus AC dan arus DC 100-240 V dengan frequensi 50 Hz , 

konsumsi daya maksimum 35 VA, untuk kapasitas kontaktornya 11 VA( sinyal) 

dan 22 VA(untuk CB).  

Pada table 3.8 menjelaskan data rating relay proteksi MCR26 lebih detail yaitu  

karakteristik multi rele MCR26 meliputi data nilai frequensi dapat diterapkan pada 

frequensi 50 Hz atau juga dapat digunakan pada frequensi 60 Hz. Main sirkuitnya 

dapat menggunakan 3 fasa 3 wire atau menggunakan 1 fasa 2 wire. Data nilai CT 

primarinya 5 A-9995 A sedangkan untuk data CT sekundernya 1A/5A, untuk data 

VT primernya 100 V – 77000 V sedangkan VT sekundernya 100V/ 110V/ 120V. 
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kapasitas MCR26 ini dapat menahan 3x arus nominal dan 40x arus nominal 

selama 1 detik sebanyak 2 kali. Data untuk EVT (Earth fault Voltage transformer) 

nilainya 100V/ 110V/ 190V. 

 

Tabel 3. 8 Data rating MCR26 
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Tabel 3. 9 Data Standar Seting Relay Proteksi MCR26 

 

 

 Pada table 3.9 menjelaskan tentang standar seting multi rele MCR26 

dengan simbol kode proteksi sesuai standar ANSI / IEC yaitu: 

a. 51      Simbol untuk inverse time overcurrent rele, pada MCR26 standar 

setingnya nilai 1A dan 5A dengan load 0.2 VA nilai operasinya 0.1 – 3.2 

kali dari nilai CT sekunder ( 0.1 kali setiap stepnya) keakuratannya 5%, 

sedangkan untuk seting waktunya invers time 0.05 – 2.00 kali dari standar 

kurvanya (0.05 setiap step). Sedangkan untuk definite waktunya 0.1-4 
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detik (0.1 setiap step), 4-30 detik (1 detik setiap step), dan 30-90 detik ( 

5detik setiap step). 

b. 50      Simbol untuk instantaneous overcurrent rele, seting overcurrent 

instan MCR26  pada nilai 1A dan 5A dengan load 0.2 VA nilai setingnya 

1-20 kali dari nilai CT sekunder. Karakteristik waktunya 0.05-0.3 detik 

(0.05 setiap step), 0.3-2.0 detik (0.1 setiap step). 

c. 51G       Simbol untuk groundfault  overcurrent reledefinite time, pada 

MCR26 standar setingnya nilai 1A dan 5A dengan load 0.2 VA nilai 

operasinya 0.1 – 1.0 kali dari nilai residu CT sekunder ( 0.1 kali setiap 

stepnya) keakuratannya 5%, Sedangkan untuk definite waktunya 0.1-4 

detik (0.1 setiap step), 4-30 detik (1 detik setiap step), dan 30-90 detik ( 

5detik setiap step). 

d. 50G       Simbol untuk groundfault  overcurrent relay invers time, pada 

MCR26 standar setingnya nilai 1A dan 5A dengan load 0.2 VA nilai 

operasinya 0.1 – 1.0 kali dari nilai residu CT sekunder ( 0.1 kali setiap 

stepnya) keakuratannya 5%, sedangkan untuk seting waktunya invers time 

0.05 – 2.00 kali dari standar kurvanya ( 0.05 setiap step). Sedangkan untuk 

definite waktunya 0.1-4 detik (0.1 setiap step), 4-30 detik (1 detik setiap 

step), dan 30-90 detik (5 detik setiap step). 

e. 27      Simbol untuk Undervoltage rele, pada MCR26 standar setingnya 

nilai 100V, 110V, 120V, dengan load 0.1 VA nilai operasinya pada VT 

sekunder 30V- nilai rating (5V setiap step), seting waktunya definite time 

0.1-4 detik (0.1 detik setiap step),  4-30 detik (1 detik setiap step), dan 30-

90 detik ( 5detik setiap step). 

f. 59      Simbol untuk Overvoltage Rele, pada MCR26 standar setingnya 

nilai 100V, 110V, 120V, dengan  load  0.1 VA nilai operasinya pada VT 

sekunder nilai rating-140V  (5V setiap step), seting waktunya definite time 

0.1-4 detik (0.1 detik setiap step),  4-30 detik (1 detik setiap step), dan 30-

90 detik ( 5detik setiap step). 

g. 64       Simbol untuk Earth Fault Rele, pada MCR26 standar setingnya 

nilai 100V, 110V, 190V, dengan  load  0.5 VA nilai operasinya pada EVT 
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Tertiary 10-60V (5V setiap step), seting waktunya definite time 0.1-4 

detik (0.1 detik setiap step), 4-30 detik (1 detik setiap step), dan 30-90 

detik (5 detik setiap step). 

 

Tabel 3. 10 Data CT 

Deskripsi CT 
 CT 

Rasio 

kelas 

ketelitian 

Rating 

(VA) 

Incoming Unit 

Transformer  A 
1500/5 5P20 30 

Incoming Bus 

10kV  unitboard A 
3500/5 5P20 15 

Feeder MBFP 600/5 5P10 10 

 

 Pada table data 3.10 menjelaskan nilai dari CT rasio yang terpasang pada 

incoming (suplai) bus 10kV unit board A dan nilai rasio CT yang ada pada feeder 

MBFP serta nilai power dari masing masing CT nya. 

 

Tabel 3. 11 Data Rekomendasi Seting Relay Proteksi 10kV Unitboard A 
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 Pada table data 3.11 menjelaskan besaran nilai seting relay yang 

direkomendasikan untuk seting relay proteksi MCR26 pada incoming bus 10 kV 

unitboard A dengan kapasitas power 54 MVA dengan tegangan 22.8 kV/10.5 kV 

dan nilai impedansi 12.5% untuk arus nominalnya 2.969 A dan arus hubung 

singkat 3 fasa 23.754 A serta rasio 700 (3500/5) maka direkomendasikan seting 

relay proteksi untuk overcurrent relay (51)  menggunkan karakteristik EI ( Extrem 

Invers) dengan arus 5.5 A (110%) dan time dial yang digunakan 0.1. sedangkan 

seting groundfault  relay (50N) diarus 0.1A dengan time dial 1.6 detik. 

 

Tabel 3. 12 Data Rekomendasi Seting Relay Proteksi MCR26 Feeder MBFP 

 

  

Pada table data 3.12 menjelaskan besaran nilai seting relay yang 

direkomendasikan untuk seting relay proteksi MCR26 terutama data untuk feeder 

MBFP  dengan kapasitas 5600 kW, arus normal 379A dan arus starting 1706 

selama 9 detik, untuk locked rotor di 1706A selama 15 detik(kondisi panas) dan 

20 detik pada waktu dingin, rasio CT 120 (600/5),  untuk proteksi overcurrent 

(51) menggunakan karakteristik LT (Long time Invers)  dengan arus 3.5 A (70%) 

time dial yang dipakai 0.3 sedangkan untuk seting Instant (50) diterapkan pada 

arus 30A (6PU), serta untuk seting groundfault  (50N)  diarus 0.4 A dengan time 

dial 1.0 detik.  
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Gambar 3. 7 Kurva Kerja Incoming Unit Board A 

 

 Gambar 3.7 menjelaskan tentang kurva kerja disisi incoming unit board A, 

dalam gambar tersebut menunjukan relay proteksi overcurrent yang diterapkan 

pada sisi pulverizer dan relay proteksi overcurrent pada MBFP kinerjanya masih 

dibawah dari relay proteksi unit board A. 

 

 
Gambar 3. 8 Kurva Kerja MBFP 
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 Pada Gambar 3.8 menunjukan kinerja relay proteksi pada MBFP, 

disamping kinerja relay proteksi juga menampilkan gambar kurva starting motor 

MBFP, yang mana kinerja dari relay proteksinya adalah ketika kondisi motor 

starting apabila arus start melebihi batas maksimum arus ataupun melewati batas 

waktu standar starting yang ditentukan maka relay proteksi akan mengetripkna 

motor sebelum motor tersebut menyentuh seting locked rotor di arus starting 

1.706 A selama 15 detik daris proses awal starting. Adapun bila arus start dari 

awal sudah melewati batas maksimal arus start ( >2x arus start) maka motor akan 

langsung ditripkan oleh relay proteksi instant di 3.600 A. 

 

Tabel 3. 13 Rekomendasi Seting Relay Proteksi 

 

 

 Table 3.13 berisi tentang seting relay proteksi yang direkomendasikan 

oleh Toshiba termasuk juga kenaikan per step dan karakteristik kurvanya. Seting 

relay proteksi pada unitboard A untuk seting OCR nya Extreme invers, Isekunder 

= 5.5 A, time dial = 0.1 detik. Sedangkan untuk seting OCG Isekunder = 0.1 A, 

dan time dialnya =1.6 detik. Adapun seting relay proteksi yang direkomendasikan 

untuk seting relay proteksi MBFP adaalah OCR dengan karakteristik long time 

invers dengan Isekunder = 3.5 A, time dial = 0.3 detik. Untuk seting OCG nya 

Isekunder = 0.4 A dengan time dial = 1.0 detik 

 


