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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Objek Penelitian 

 Pada tinjauan kali ini melakukan beberapa pengamatan dengan  

menggunakan metode pengukuran, pengambilan dan pemograman data 

dengan cara melakukan monitoring pada Penyulang Bekasap 6 di PT 

Chevron Pacific Indonesia yang terdiri dari beberapa jenis relai,  feeder, 

circuit breaker, dan recloser. One line diagram pada Penyulang Bekasap 6 

ini beban dibagi menjadi 3 dalam satu jaringan bus 2 yang masing-masing 

mempunyai nilai tegangan 13,8 kV. Tinjauan pokok dari penelitian ini 

adalah untuk mengetahui dan menganalisa nilai arc flash yang terjadi pada 

sistem kelistrikan Penyulang Bekasap 6 PT Chevron Pacific Indonesia. Pada 

one line diagram Penyulang Bekasap 6 dimodelkan pada software ETAP 

12.6.0. 

Dua poin besar dalam penelitian ini adalah mensimulasikan 

gangguan arc flash pada rangkaian one line diagram pada Penyulang 

Bekasap 6, setelah mendapatkan nilai arc flash maka akan diubah dalam 

bentuk nilai perhitungan berdasarkan landasan rumus pencarian energi  arc 

flash dan durasi waktu terjadinya arc flash, setelah didapatkannya hasil 
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nilai dari kedua perhitungan tersebut maka akan mengetahui kategori arc flash 

dalam skala 0 sampai 4.  

3.2  Alat Penelitian 

     Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai identifikasi bahaya 

listrik melalui analisis arc flash pada Penyulang Bekasap 6 di PT Chevron 

Pacific Indonesia dengan menggunakan bantuan perangkat lunak yaitu ETAP 

(Electrical Transient and Analysis Program) Power Station versi 12.6.0 

sebagai alat bantu untuk mengetahui serta menganalisis besar energi dan durasi 

waktu arc flash, sehingga dari hasil kedua pengamatan tersebut dapat 

mengklasifikasikan arc flash dari segi kategori yang dihitung pada setiap bus 

di Penyulang Bekasap 6. Dengan diperoleh hasil data pengamatan tersebut 

bahaya kategori energi arc flash bisa menentukan alat pelindung diri bagi 

petugas yang akan mengecek area yang terjadi arc flash tersebut dan dapat 

diterangkan dengan penunjuk label kategori bahaya energi arc flash. 

 ETAP 12.6.0 adalah sebuah perangkat lunak yang dapat mendukung 

sistem tenaga listrik, yang dapat dioperasikan secara offline yang dapat 

menghitung data secara real-time dengan berbagai metode penelitian yang 

dapat digunakan pada perangkat lunak ETAP 12.6.0. 

   Pada penelitian kali ini menggunakan metode studi short circuit yang 

diperlukan dalam mengetahui arc flash analysis sehingga memudahkan dalam 

proses analisis dan perhitungan mengenai pengamatan dalam besar energi, 

lama durasi serta ketegori bahaya energi arc flash, dan hasil dari pengamatan 

tersebut dapat menentukan alat perlindungan diri dan pembuatan label 
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peringatan bahaya energi arc flash di Penyulang Bekasap 6 PT Chevron Pacific 

Indonesia Duri. 

3.3  Lokasi Penelitian 

PT Chevron Pacific Indonesia merupakan lokasi untuk melakukan 

penelitian arc flash tepatynya di Penyulang Bekasap 6 Duri yang berada di 

provinsi Riau yang memiliki pembangkit sendiri sebagai sumber tenaga listrik. 

Sistem pembangkit listrik yang umum digunakan adalah generator yang 

digerakkan oleh turbin. Turbin ini digerakkan oleh energi dari luar, misalnya 

air, gas, uap, panas bumi, nuklir, dan lain-lain.  

Pemilihan sumber penggerak turbin ini mempertimbangkan banyak hal. 

Misalkan biaya operasi dan biaya investasi pembangkit, selain itu lokasi dan 

kondisi daerah pembangkit juga menjadi pertimbangan.  

PT CPI memilih pembangkit gas turbin sebagai sistem pembangkit 

penelitian tenaga listrik. Salah satu keunggulan dari turbin gas yang dapat 

segera dioperasikan dengan waktu start kurang dari 15 menit, yang jauh lebih 

cepat dibandingkan turbin uap yang membutuhkan waktu hingga berjam-jam.  

Sistem kelistrikan di PT CPI  menggunakan frekuensi 60 Hertz, berbeda 

dengan frekuensi yang digunakan PT PLN yang nilainya 50 Hertz. Tegangan 

pembangkit di PT CPI  adalah 13,8 kV, yang nantinya dinaikkan dengan step 

up tranformer menjadi 115 atau 230 kV.  

3.4  Langkah-langkah Penelitian 

Langkah pertama yang harus dilakukan studi literatur mengenai arc 

flash dengan cara mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan 
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dengan identifikasi bahaya listrik melalui sebuah analisa bahaya arc flash 

pada sistem kelistrikan di Pen  yulang Bekasap 6 PT Chevron Pacific 

Indonesia Duri.  

Langkah kedua adalah pengumpulan dan  pemeriksaan data-data 

lapangan sebagai variabel masukan dalam perhitungan dan pada 

pengamatan simulasi pada one line diagram Penyulang Bekasap 6 PT 

Chevron Pacific Indonesia Duri. Data-data tersebut berupa data kelistrikan 

pada Penyulang Bekasap 6 PT Chevron Pacific Indonesia Duri, dengan 

mengetahui data kelistrikan tersebut memudahkan dalam pencarian nilai 

arc flash yang terletak pada one line diagram Penyulang Bekasap 6 PT 

Chevron Pacific Indonesia Duri. 

Pencarian nilai arc flash dibutuhkan pengaturan nilai short circuit 

yang nilainya didapatkan dari rumus perhitungan untuk gangguan tiga fase 

dan satu fase, dan menentukan jenis konfigurasinya pada power grid 

Penyulang Bekasap 6 PT Chevron Pacific Indonesia Duri tiap bus yang 

ingin diamati dan dianalisa. Pengaturan nilai tersebut akan secara otomatis 

mengatur besar nilai arc flash yang dilewati pada tiap bus, sehingga 

peneliti dapat menganalisa nilai arc flash yang diteliti dan mengetahui 

nilai arc flash itu berbahaya dalam skala kategori 0 sampai 4 yang telah 

telah ditentukan. 
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3.5  Objek Penelitian 

Sistem pembangkit listrik pada simulasi aliran daya pada 

Penyulang Bekasap 6 dapat dioperasikan dengan menggunakan satu unit 

power grid yang sistem tenaga pembangkit bertipe swing diperlukan 

dalam simulasi untuk mengetahui aliran daya pada saat proses simulasi 

sedang bekerja karena sifatnya yang relatif stabil dalam menyalurkan 

daya aktif dan reaktif, tegangan keluaran yang selalu konstan dan 

frekuensi yang selalu terjaga terhadap pengaturan yang terdiri dari nilai 

tegangan sebesar 115kV yang akan diturunkan menjadi 13,8 kV pada tiap 

bus. 

3.5.1 Peralatan Pemutus Rangkaian 

a. Circuit Breaker 

Sebuah identitas yang diperlukan dalam simulasi yang 

berfungsi sebagai pemutus arus listrik otomatis jika terjadi arus 

listriknya berlebih dengan status tertutup. Circuit Breaker yang 

digunakan berstandar ANSI, dengan rating nilai maksimal 1,01 

kV. 

b. Relai 

 Pada suatu rancangan pabrik relai sangat perlu digunakan 

karena bisa menggerakan kontak saklar yang menghantarkan 

arus yang kecil dapat menghantarkan listrik yang lebih tinggi 

nilainya. Pada one line digram di Penyulang Bekasap 6 relai 

dalam kondisi dalam servis. 
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3.5.2  Instrumen Pengukuran 

Pada instrumen pengukuran menggunakan transformator 

yang memiliki peranan fungsi sebagai menyalurkan energi listrik 

ke tegangan rendah maupun ke tegangan tinggi, penyaluran yang 

berlangsung dalam kondisi frekuensi yang sama. Transformator 

yang digunakan dengan standar ANSI. Pada kondisi primer di Bus 

1 dengan kapasitas tegangan 115 kV dan pada kondisi sekunder di 

Bus 2 dengan kapasitas tegangan 13,8 kV dengan kondisi dalam 

servis. 

3.5.3 Parameter Bus 

Pada dasarnya busbar merupakan komponen utama dari 

sebuah rangkaian dengan tipe switchgear yang mempunyai fungsi 

sebagai mediator untuk menghubungkan beberapa rangkaian atau 

peralatan yang digunakan pada rangkaian. Data parameter bus 

dengan nominal  tegangan 13,8 kV, pada rating dengan standar 

ANSI. Berikut merupakan spesifikasi data mengenai paramter bus . 

3.6 Identifikasi Data 

Dari studi hubung singkat pada pengaturan di power grid Penyulang 

Bekasap 6 PT Chevron Pacific Indonesia dapat diketahui nilai arc flash 

pada masing-maing parameter bus, kemudian dapat melakukan identifikasi 

bahaya listrik melalui analisis arc flash  di Penyulang Bekasap 6 PT 

Chevron Pacific Indonesia. 

  Didapatkannya hasil identifikasi bahaya listrik tersebut dapat di 
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tentukan nilai bahaya arc flash yang kemudian dikelompokkan kmenjadi 

4 kategori sebagai bahaya energi arc flash  menurut   standart   IEEE   

1584-2002   terdapat   beberapa kategori   yang   didasarkan   kepada   

besarnya   energi  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 

 

Adanya identifikasi kategori energi bahayanya arc flash tersebut 

dapat membantu dalam pemilihan alat pelindung diri ketika melakukan 

tugas pengamatan mengenai arc flash. Pelindung diri terdiri dari pakaian 

anti api,  jaket anti api,  pelindung kepala, sarung tangan kulit, celana anti 

api, helm pelindung, sarung tangan kulit dan sepatu kulit dan alat 

pelindung lainnya. 

Pencarian persamaan nilai arc flash pada perhitungan besar energi 

yang terjadi pada saat terjadinya peristiwa arc flash dengan menggunakan 

persamaan rumus (2.1) : 
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En = (4.184).  .                        )         ). (  

    
) . (

    

  ) 

 

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 

D              :  Jarak busur api  ke pekerja 

 

 Berikut merupakan rumus pencarian durasi waktu  terjadinya arc 

flash sesuai pada persamaan rumus (2.2)  :  
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        t = 
         )       

      )     
                   )         )    

    

  )
                

 Keterangan :  

 

E   : Energi dalam cal/    

             : Faktor kalkulasi, 1.0 untuk tegangan dibawah 1 kV dan 1.5     

untuk diatas 1 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 

D              :  Jarak busur api  ke pekerja 

 

 

 

 

 

 

 
 


