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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Sistem Proteksi    

Sistem proteksi dapat berfungsi melokalisir gangguan dan 

mengamankan peralatan instalasi terhadap gangguan. Ini berarti apabila 

terjadi gangguan di suatu bagian instalasi, sistem proteksi hanya akan men-

trip PMT yang berdekatan dengan ganggua sehingga interupsi pasokan daya 

dapat dilakukan di sekitar tempat terjadinya gangguan saja (tidak meluas) [1]. 

2.2 Gangguan Pada Sistem Tenaga Listrik 

   Gangguan adalah peristiwa yang menyebabkan trip-nya PMT di luar 

kehendak operator yang dalam bahasa Inggris disebut fault. Gangguan 

umumna disebabkan karena terjadi hubung singkat. Hubung singkat ini dapat 

terjadi antara fasa dengan fasa atau antara fasa dengan tanah. Gangguan yang 

paling banyak terjadi adalah gangguan satu fasa ke tanah. 

 

 Macam-macam gangguan juga dapat dikelompokkan menjadi: 

a. Gangguan temporer, yaitu peristiwa yang menyebabkan trip-nya 

PMT tetapi beberapa saat kemudian (setelah 5 detik) ( apabila PMT 

dimasukkan, keadaannya akan normal kembali (gangguan sudah 

hilang).
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b. Gangguan permanen, yaitu peristiwa yang menyebakan trip-nya 

PMT, kemudian bila PMT dimasukkan perbaikan atas bagian yang 

menimbulkan gangguan [1]. 

2.2.1 Gangguan Beban Lebih 

     Transformator daya akan bekerja secara kontinyu apabila 

transformator tersebut berada pada beban nominalnya. Namun 

apabila beban yang dilayani lebih besar dari 100%, maka 

transformator tersebut akan mendapat pemanasan lebih dan hal ini 

akan mempersingkat umur isolasi transformator keadaan beban lebih 

berbeda dengan arus lebih. Pada beban lebih, besar arus hanya kira-

kra 10% diatas nominal dan dapat diputuskan setelah berlangsung 

beberapa puluh menit. Sedangkan pada arus lebih, besar arus 

mencapai beberapa kali arus nominal dan harus diputuskan secepat 

mungkin [2]. 

2.2.2 Gangguan Hubung Singkat  

Gangguan tidak dapat dihindari ketika peralatan listrik sedang 

bekerja melaksanakan pembangkitan, penyaluran, dan distribusi 

tenaga listrik. Gangguan kebanyakan merupakan hubung singkat 

antarfasa atau anatarfasa dengan tanah, tegangan lebih, beban lebih, 

gangguan arus pendek yang menyebabkan terjadinya arc flash. 

Gangguan hubung singkat dan arus pendek semacam ini  
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menimbulkan kerusakan seperti terjadinya arus yang besar sehingga 

dapat merusak peralatan dan pada akhirnya diperlukan sistem 

proteksi untuk mengamankan peralatan tersebut. 

Gangguan hubung singkat dapat disebabkan oleh kegagalan isolasi 

ataupun gangguan akibat ranting pohon, sambaran petir dan binatang. 

Adanya penyebab terjadi gangguan hubung singkat  menyebabkan 

timbulnya aliran arus dengan nilai yang besar menuju ke titik gangugguan, 

sehingga menimbulkan akibat tegangan di sekitar gangguan dapat menurun 

secara signifikan. Aliran arus yang besar tersebut merupakan jumlah dari 

arus konstribusi yang berasal dari generator serta motor induksi. 

Gangguan hubung singkat dapat terjadi dalam rangkaian dua fasa, tiga 

fasa, satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah, atau tiga fasa ke tanah. Gangguan 

hubung singkat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu gangguan hubung 

singkat simetri dan gangguan hubung singkat asimetri. Hubungan simteri 

terdiri dari gangguan hubung sinkgat tiga fasa, sedangankan hubungan 

asimetri terdiri dari gangguan dua fasa, satu fasa ke tanah, dua fasa ke tanah,  

dam tiga fasa ke tanah. Gangguan ini menyebabkan terjadinya kenaikan 

tegangan pada fasa yang tidak terganggu dan akan terjadi arus  lebih pada 

fasa yang terganggu. Hampir semua gangguan yang terjadi pada sisten 

tenaga listrik adalah gangguan tidak simteri. Gangguan tidak simetri ini 

terjadi sebagai akibat gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah,  
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gangguan hubung singkat dua fasa, atau gangguan hubung singkat dua fasa 

ke tanah [3]. 

2.3 Relai Pengaman Sistem Tenaga Listrik  

 Relai adalah saklar yang dioperasikan secara listrik, yang merupakan 

bagian dari peralatan sistem tenaga listrik yang digunakan untuk 

menghubungkan pada sistem tenaga listrik saat terjadi gangguan ataupun 

tidak dengan memberikan sinyal kepada circuit breaker agar dapat memutus 

jika terjadi gangguan [4]. 

2.3.1 Prinsip Kerja Relai Pengaman 

Relai pengaman mempunyai elemen pengindera yang dibagi 

menjadi dua bagian yaitu elemen operasi dan kontak. Pada elemen 

operasi menerima masukan arus dari transformator arus (CT) atau 

transformator tegangan (PT) atau kombinasi keduanya. Selanjutnya 

elemen operasi tersebut melakukan pengukuran atau perbandingan 

operasi dasar input dan mengubahnya dalam bentuk gerakan kontak. 

Jika kontak dalam keadaan tertutup maka relai akan memberikan sinyal 

untuk membuka CB [5]. 
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2.3.2 Konsep Dasar Daerah Relai Pengaman 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Skema dasar daerah relai pengaman 

 

 

Elemen pengindera berfungsi untuk merasakan besaran-besaran 

listrik seperti arusm, tegangan, frekuensi, dan sebagainya tergantung 

relai yang digunakan. Pada elemen ini besaran yang masuk akan 

dirasakan keadaanya apakah keadaan normal yang diproteksi 

mendapatkan gangguan atau dalam keadaan normal yang untuk 

selanjutnya besaran tersebut dikirim ke elemen pembanding. 

Komponen yang berfungsi sebagai elemen pengindera adalah 

transformator arus (CT) dan transformator tegangan ( PT). 

Elemen pembanding berfungsi menerima besaran setelah 

terlebih dahulu besaran itu diterima oleh elemen pengindera untuk 

membandingkan besaran listrik pada saat keadaan normal dengan 

besaran yang diatur pada relai. Komponen yang berfungsi sebagai 

elemen pembanding ini adalah relai, yang bekerja setelah mendapatkan 
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besaran dari elemen pengindera dan membandingkan dengan besar arus 

penyetelan dan kerja relai. 

Elemen pengontrol berfungsi untuk mengadakan perubahan secara 

cepat pada besaran ukurannya dan akan segera memeberikan isyarat untuk 

membuka circuit breaker atau memberikan sinyal. Komponen yang 

berfungsi sebagai elemen kontrol adalah kumparan penjatuh (trip-oil) [5]. 

2.4 Relai Arus Lebih (OCR) 

       Relai arus lebih bekerja berdasarkan adanya kenaikan arus yang 

melebihi suatu nilai pengaman yang telah ditentukan dan dalam jangka waktu 

yang telah ditetapkan. Relai arus lebih akan naik jika besar arus melebihi nilai 

pengaturan. Pada proteksi transformator daya, relai arus lebih digunakan 

sebagai tambahan bagi relai differensial untuk memberikan tanggapan 

terhadap gangguan luar. Relai ini digunakan untuk mengamankan perlatan 

terhadap gangguan hubung singkat antar fasa, hubung singkat satu fasa ke 

tanah dan beberapa hal dapat digunakan sebagai pengaman beban lebih [6]. 

2.5 Jenis Relai Berdasarakan Karakteristik Waktu  

 Relai arus lebih sesaat 

Adalah relai arus lebih yang tidak mempunyai waktu tunda/waktu 

kerja sesaat yang akan bekerja dalam waktu beberapa mili detik 

(10-20 ms). Relai bekerja ketika arus yang mengalir melebihi nilai 

pengaturannya yang terjadi pada gangguan yang paling  dekat 

dengan lokasi dimana relai terpasang atau dibedakan berdasarkan 
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level gangguan secara lokasi sistem. Relai ini jarang berdiri sendiri 

tetapi pada umumnya dikombinasikan dengan relai arus lebih 

dengan karakteristik yang lain. 

 

 

 

 

 

  

 Relai arus lebih waktu tertentu  

Adalah relai dimana waktu tundanya tetap, tidak tergantung pada 

besarnya arus gangguan. Relai ini akan memberikan perintah pada 

PMT pada saat terjadi gangguan hubung singkat dan besarnya arus 

gangguan melampaui pengaturannya (Is), dan jangka waktu kerja 

relai mulai pick-up sampai kerja relai diperpanjang dengan waktu 

tertentu tidak tergantung besarnya arus yang mengerjakan relai. 

Jika arus gangguan telah melebihi arus pengaturannya berapapun 

arus ganggua relai akan bekerja dengan waktu yang tetap. 

 

 

Gambar 2.2 Karakteristik waktu seketika  
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            Gambar 2.3 Karekteristik waktu tertentu 

 Relai arus lebih waktu terbalik 

Adalah relai dimana waktu tundanya mempunyai karakteristik 

tergantung pada besarnya arus gangguan, yang akan bekerja 

dengan waktu tunda yang tergantung dari besarnya arus secara 

terbalik (inverse time). Jadi semakin besar arus gangguan maka 

waktu kerja relai akan semakin cepat, arus gangguan berbanding 

terbalik dengan waktu kerja relai. Karakteristik ini bermacam-

macam dan setiap pabrik dapat membuat karakteristik yang 

berbeda-beda, karakteristik waktunya dalam tiga kelompok yaitu : 

- Standar inverse 

- Very inverse 

- Extreemely inverse [7] 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Karakteristik waktu terbalik 
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2.6 Teori Arc Flash 

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

diakibatkan oleh short circuit papa peralatan yang memiliki sumber tegangan.  

Adanya beda tegangan pada kontak dapat menyebakan arc flash melalui 

sebuah proses ionisasi, deionisasi dan emisi. Pada hasil emisi thermis dan 

emisi medan tinggi akan memperkuat proses ionisasi, sehingga perpindahan 

muatan antar kontak terus berlangsung. 

Arc flash merupakan total energi yang dilepaskan ketika terjadi 

gangguan hubung singkat. Energi dilepaskan melalui udara mengalir ke 

konduktor lain atau mengalir ke tanah. Dan ketika manusia berada di dekat 

dengan arc flash, akan menyebabkan cedera serius dan bahkan kematian 

dapat terjadi. Berbagai faktor yang dapat menentukan cedera akibat arc flash 

adalah adanya penaruh suhu, lama waktu pengaman ketika memutus dan 

kedekatan kaum pekerja dengan sumber arc flash [8]. 

Bahaya yang dapat di timbulkan oleh arc flash terhadap pekerja yang 

ada di sekitarnya adalah gangguan pendengaran baik, sementara maupun 

permanen, kehilangan penglihatan baik sementara maupun permanen, patah 

tulang, luka bakar, dan bahkan kematian. 

Simulasi dapat dilakukan dan diamati dengan bantuan software ETAP. 

Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap penelitian ini diharapkan 

dapat mengetahui nilai reduksi bahaya energi arc flash terhadap pekerja yang 
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harus ditetapkan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan kategori 

besarnya energi arc flash serta mengacu pada standart NFPA 70 E. 

 

 

 

2.7 Rumus Pencarian Energi Arc Flash [9] 

 

Pencarian persamaan nilai arc flash pada perhitungan besar energi 

yang terjadi pada saat terjadinya peristiwa arc flash adalah sebagai berikut : 

          En = (4.184).  .                        )         ). (
 

    
) . (

    

  )      (2.1) 

Keterangan :  

E n  : Energi dalam J/    

             : Faktor kalkulasi, 1.0 untuk tegangan lebih dari 1 kV dan 1.5     

untuk dibawah1 kV 

             : -0.792 untuk konfigrasi terbuka dan -0.555 untuk konfigurasi 

tertutup 

              : 0 untuk tidak netral dan sistem HRG dan -0.133 untuk sistem 

netral 

               : Magnitude arus busur api 

G              : Jarak antar konduktor (mm) 

t                : Durasi busur api  

x               :  Jarak eksponen 
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D              :  Jarak busur api  ke pekerja 

2.8 Rumus Dasar Pencarian Durasi Waktu Terjadinya Arc Flash [9] 

 

 

     t = 
         )       

      )     
                   )         )    

    

  )
                (2.2) 

 

 Keterangan :  

E   : Energi dalam Cal/    

             : Faktor kalkulasi, 1.0 untuk tegangan lebih dari 1 kV dan 1.5     

untuk dibawah1 kV 

             : -0.792 untuk konfigrasi terbuka dan -0.555 untuk konfigurasi 

tertutup 

              : 0 untuk tidak netral dan sistem HRG dan -0.133 untuk sistem 

netral 

               : Magnitude arus busur api 

G              : Jarak antar konduktor (mm) 

t                : Durasi busur api  

x               :  Jarak eksponen 
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D              :  Jarak busur api  ke pekerja 

2.9 Kategori  Arc Flash [10] 

Menurut   standart   IEEE 1584-2002 terdapat   beberapa kategori   yang   

didasarkan   kepada   besarnya   energy  dalam satuan cal/cm²: 

 Kategori 0:  besar energi dari 0-1.2 cal/cm² 

 Kategori 1:  besar energi lebih dari 1.2 cal/cm² sampai 5 cal/cm² 

 Kategori 2:  besar energi lebih dari 5 cal/cm² sampai 8 cal/cm² 

 Kategori 3: besar energi lebih dari 8 cal/cm² sampai 25 cal/cm² 

 Kategori 4: besar energi lebih dari 25 cal/cm² sampai 40 cal/cm² 

2.10 Karateristik Pakaian Pelindung Arc Flash 

Pengelompokan kategori energi busur api dilakukan setelah 

mendapatkan nilai incident energy pada setiap bus. Pengelompokan tersebut 

bertujuan untuk menentukan perlengkapan keselamatan diri yang harus 

dipakai oleh pekerja saat berada di area tersebut. Pakaian pelindung diri 

terdiri dari berbagai pengelompokan yaitu lapisan pakaian pelindung yang 

paling luar harus tahan api berkelanjutan untuk busur listrik sedangkan 

lapisan dalam harus tahan meleleh. Dalam pengelompokan cakupan, pakaian  

harus menutup atau melindungi bagian tubuh yang berpotensi terpapar 

(pergelangan tangan dam leher). Pengelompokan terakhir dari segi perawatan 
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dan pemeliharaan. Berikut merupakan  personal protective equipment (PPE) 

sesuai standar NFPA 70E [11]. 

Tabel 2.1 Karakteristik pakaian pelindung 

Kategori 

Bahaya 

Deskripsi Pakaian 

Pelindung 

Tingakatan 

Satuan 

Energi 

cal/cm2 

Pakaian Pelindung 

(warna baju hanya sebagai 

contoh) 

 

0 

- Baju katun 100% yang 

menyerap keringat 

- Baju lengan panjang 

- Celana panjang 

- Kacamata pengaman 

- Pelindung telinga 

- Sarung tangan berisolasi 

dan kulit 

- Sepatu kerja bot kulit 

N/A (1,2) 
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1 

- Baju lengan panjang 

anti api (FR Coveralls) 

ber-rating 5 kalori 

- Celana panjang anti api  

(FR Coveralls) dalam 

skala kekuatan 5 kalori 

- Pelindung kepala dan 

kacamata pengaman 

- Pelindung telinga 

- Sarung tangan kulit dan 

sepatu kerja bot kulit 

1,2 - 5 

 
 

2 

- Baju lengan panjang dan 

celana panjang anti api 

dalam skala kekuatan 8 

kalori   

- Pelindung kepala dan 

kacamata pengaman 

- Pelindung telinga 

- Sarung tangan kulit dan 

sepatu kerja bot kulit 

 

5 - 8 
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3 

- Setelan yang tahan 

terhadapa  busur api 

dalam skala 25 kalori 

dengan kerudung lebih 

dari batas kemeja lengan 

panjang tahan api 

- Jaket kerja anti api (25 

kalori) 

- Celana kerja anti api (25 

kalori) 

- Topi kerja anti api  (25 

kalori) 

- Pelindung kepala dan 

kacamata pengaman yang 

tahan terhadap busur 

listrik 

- Pelindung telinga 

- Sarung tangan kulit  

- Sepatu kerja bot kulit 

8 - 25 
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4 

- Setelan yang tahan 

terhadapa  busur api 

dalam skala 40 kalori 

dengan kerudung lebih 

dari batas kemeja lengan 

panjang dan celana tahan 

api 

- Jaket kerja anti api (40 

Cal) 

- Celana kerja anti api (40 

Cal) 

- Topi kerja anti api (40 

Cal) 

- Pelindung kepala dan 

kacamata pengaman yang 

tahan terhadap busur 

listrik 

- Pelindung telinga 

- Sarung tangan kulit 

- Sepatu kerja bot kulit 

25 - 40 

 

 

 


