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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem proteksi merupakan suatu sistem pengaman terhadap peralatan 

listrik. Pengamanan peralatan akan aktif jika adanya gangguan teknis, 

gangguan alam, kesalahan operasi dan penyebab lainnya. Pada setiap sistem 

proteksi di Industri harus mampu bekerja sesuai dengan tujuan dan 

kemampuan serta fungsinya, yang akan ditentukan terhadap jenis gangguan 

yang sedan terjadi. Jika terjadi sebuah gangguan dan proteksi tidak mampu 

bekerja, akan mengakibatkan kerugian yang besar. Kerugian tersebut 

mencakup dari segi kerusakan yang lebih luas terhadap peralatan instalasi itu 

sendiri maupun tidak lancarnya penyaluran tenaga listrik. Untuk 

menyempurnakan koordinasi proteksi diperlukan pengaturan proteksi, 

dengan memperhitungkan dan meninjau bahaya busur api (arc flash). 

Arc flash merupakan ledakan panas, gas panas, dan logam cair yang 

diakibatkan oleh short circuit (hubung singkat) pada peralatan yang 

terhubung atau memiliki sumber tegangan studi short circuit diperlukan 

dalam analisis peristiwa arc flash. Tujuan dari analisis ini untuk menentukan 

insiden energi yang berpotensi hadir selama peristiwa arc flash serta lama 

waktu dari terjadinya energi arc flash. 

Simulasi ini akan dilakukan dengan bantuan software ETAP. Dari hasil 

analisa tersebut diharapkan syarat dari kategori besarnya energi arc flash 

dapat  terpenuhi pada kelistrikan di Penyulang Bekasap 6 di PT Chevron
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 Pacific Indonesia (CPI) Duri, dengan demikian tercapainya nilai 

tersebut dengan  pengaturan dan besarnya energi yang memenuhi standart 

NFPA 70 E, yang dapat menghindarkan pekerja terkena dampak bahaya 

serta peralatan-peralatan kelistrikan di Penyulang Bekasap 6 PT CPI Duri  

terhindar dari kerusakan dan kebakaran . 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Berapa besar energi arc flash dan lama durasi terjadinya arc flash di   

Penyulang Bekasap 6 PT Chevron Pacific Indonesia Duri?  

2. Bagaimana cara mengklasifikasi arc flash dari segi kategori energi yang 

dihitung, alat perlindungan diri, dan pembuatan label peringatan bahaya 

energi arc flash di Penyulang Bekasap 6 PT Chevron Pacific Indonesia 

Duri? 

1.3  Batasan Masalah 

Pada tugas akhir ini, pembahasan masalah dibatasi pada batasan-batasan 

sebagai berikut: 

1. Analisis alat pelindung hanya untuk kategori arc flash sesuai standar 

NFPA 70 E. 

2. Analisis yang dilakukan di bandingkan dengan bantuan hitungan manual. 

3. Label bahaya dibuat melalui software bantu yang sama dengan analisa arc 

flash yaitu ETAP 12.6.0. 

4. Tanpa pembahasan penurunan rumus. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui berapa besar energi dan lama durasi arc flash yang 

terjadi di Penyulang Bekasap 6 PT Chevron Pacific Indonesia Duri. 

2. Mensimulasikan dan menganalisis sistem kelistrikan dari segi kategori 

energi yang terhitung, peralatan perlindungan diri dengan bantuan label 

peringatan bahaya energi arc flash di Penyulang Bekasap 6 PT Chevron 

Pacific Indonesia Duri. 

1.5 Sistematis Penulisan 

1. Bab I Pendahuluan 

 
Pada  bab  ini  diuraikan  tentang  judul,  latar  belakang,  rumusan  

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan 

sistematis penulisan. 

2. Bab II Tinjauan Pustaka 
 

Bagian   ini   memuat   teori-teori   penunjang   yang   berhubungan   

dengan penelitian studi aliran daya listrik dan penelitian-penelitian 

sebelumnya. 

3.  Bab III Metode Penelitian 

 

Bagian  ini  berisikan  tentang  sumber  data,  bahan  dan  alat  

penelitian, prosedur penelitian, dan batasan kajian dari penelitian. Selain 

itu juga terdapat program untuk menganalisis pada Identifikasi Bahaya 

Listrik Melalui Analisis Arc Flash serta tahapan-tahapan mengenai 

pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menganalisis. 
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4. Bab IV Hasil, Analisis dan Pembahasan 
 

Bagian ini berisi penjelasan dari permasalahan arc flash dan tingkat 

bahaya listrik yang dihasilkan oleh arc flash dengan rencana penelitian dan 

hasil analisis simulasi dari program bantu pada penelitian ini. 

5. Bab V Penutup 

Dari tahapan-tahapan tersebut diatas maka pada bab ini berisikan tentang 

kesimpulan dan saran-saran yang telah dikemukakan berdasarkan hasil 

Identifikasi Bahaya Listrik Melalui Analisis Arc Flash di Penyulang 

Bekasap 6 PT Chevron Pacific Indonesia. 

 
 
 
 
 
 

 

 

  


