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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan hasil simulasi 

dan analisa yang telah dilakukan pada tugas akhir. 

1. Pada one line diagram di Penyulang Bekasap 6 semua parameter 

bus 2, bus3, bus 4, bus 5, bus 6, bus 7, bus 8, bus 9, bus 21, bus 

RCL-38-BD-01, bus RCL-EOR-1, bus RCL-EOR-2, bus RCL-38-

BE-10 telah memenuhi kategori arc flash yang telah ada dalam 

teori arc flash sesuai kategori standart IEEE 1584-2002. Pada 

parameter bus tidak ada ditemukan tingkat bahaya arc flash pada 

kategori 4. 

2. Pada parameter bus 7, bus RCL-EOR-1, bus RCL-EOR-2 dalam 

kategori bahaya listrik tingkat 0, sedangkan bus 8, bus 21, bus 

RCL-38-BD-01, bus RCL-38-BE-10 dalam kategori bahaya listrik 

tingkat 1, pada bus 2, bus 3,  bus 6, bus 9 dalam kategori bahaya 

listrik tingkat 2 dan bus 4 dan bus 5 dalam kategori bahaya listrik 

tingkat 3 hasil itu diperoleh dari perhitungan besar energi dan 

durasi waktu terjadinya arc flash sehingga dapat menentukan 

standar alat pelindung diri pekerja dan label arc flash agar dapat 
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terhindar dari bahaya arc flash yang ditimbulkan oleh short circuit 

yang bekerja di daerah tersebut. 

3.  Berdasarkan data yang didapatkan pada tabel 4.1 mengenai data 

bus dan perhitungan energi busur api, dapat disimpulkan bahwa 

semakin besar arus gangguan maka semakin besar arus arching 

yang dihasilkan. 
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5.2 Saran 

1. Adanya upaya pengaturan jarak antar konduktor dan jarak 

eksponen (x factor) yang disesuaikan dengan standar IEEE standar 

1584-2002 pada perancangan sistem kelistrikan di Penyulang 

Bekasap 6 PT Chevron Pacific Indonesia Duri. 

2. Menetapkan alat pelindung diri yang disesuaikan dengan kategori 

besarnya energi arc flash yang mengacu pada standar NFPA 70 E 

agar dapat mencegah reduksi bahaya energi arc flash terhadap 

pekerja. 

3. Memasang dan menerapkan label peringatan akan bahaya energi 

arc flash pada setiap electrical room pada Penyulang Bekasap 6 PT 

Chevron Pacific Indonesia Duri untuk menambah keamanan dan 

menghindari bahaya arc flash setiap para pekerja beraktifitas di 

tempat tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


