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ABSTRACT 
 

In the area of PT. PLN ULP Takalar, one of the problems that are often faced in 

the distribution system is the voltage drop. This will have an impact on the quality 

of service provided to customers. In this study, the calculation of the voltage drop 

on the Galesong feeder was carried out using ETAP simulation. The result of the 

calculation of the Edge Voltage using the formula is 18.58 kV with a voltage drop 

of 1.42 kV. While the results of the calculation of the Edge Voltage using ETAP 

12.6 is 18.76 KV with a large voltage drop of 1.24 kV. So that the results of the 

calculation of the voltage drop using the ETAP formula and software are obtained 

whose values are close to the same. One way that can be done to anticipate the 

voltage drop is by uprating the conductor. The results of the simulation of 

uprating the conductor on the Galesong feeder using ETAP software obtained a 

tip voltage of 19.016 kV. 

 

Keywords : voltage drop, ETAP software, conductor 
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ABSTRAK 
 

Pada wilayah PT. PLN ULP Takalar salah satu permasalahan yang sering dihadapi 

dalam sistem distribusi adalah adanya drop tegangan. Hal ini akan berdampak 

pada kualitas pelayanan yang diberikan kepada pelanggan. Dalam penelitian ini 

dilakukan perhitungan drop tegangan pada penyulang Galesong dengan 

menggunakan simulasi ETAP. Hasil perhitungan Tegangan Ujung dengan 

menggunakan rumus adalah sebesar 18,58 kV dengan besar jatuh tegangan 1,42 

kV. Sedangkan Hasil perhitungan Tegangan Ujung menggunakan ETAP 12.6 

adalah sebesar 18,76 Kv dengan besar jatuh tegangan 1,24 kV. Sehingga diperoleh 

hasil perhitungan drop tegangan dengan menggunakan rumus dan software ETAP 

yang nilainya mendekati sama. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk 

mengantisipasi drop tegangan adalah dengan melakukan uprating konduktor. Hasil 

dari simulasi uprating konduktor pada feeder Galesong menggunakan software 

ETAP didapatkan tegangan ujung sebesar 19,016 kV. 

  

Kata Kunci : drop tegangan, software ETAP, konduktor. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT. PLN (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 

berkomitmen untuk menyediakan listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. 

Seiring bertambahnya jumlah penduduk dan disertai dengan kemajuan 

teknologi saat ini, kebutuhan akan listrik juga semakin meningkat, sehingga 

kebutuhan akan listrik sudah menjadi kebutuhan pokok masyarakat 

Indonesia. 

Listrik meliputi sistem pembangkitan, sistem transmisi, dan sistem 

distribusi. Sistem distribusi terbagi menjadi dua yaitu distribusi tegangan 

menengah (Distribusi Primer) dengan tegangan 20 KV dan distribusi 

tegangan (Distribusi Sekunder) dengan tegangan 220/380 V. Sistem 

distribusi merupakan tahap akhir dari sistem tenaga listrik. 

Umumnya sistem distribusi di mulai dari penyulang yang keluar dari 

GI (Gardu Induk) yang bertegangan 20KV kemudian di pecah dan di 

salurkan ke ULP (Unit Layanan Pelanggan). Jaringan tersebut menyalurkan 

listrik dengan jarak yang cukup jauh yang mengakibatkan tegangan dan arus 

yang hilang (Drop Tegangan). Pada permasalahan tersebut yang harus di 

perhatikan adalah kualitas saluran dan pelayanan secara berlanjut sehingga 

masalah – masalah yang timbul dapat segera di perbaiki. 

Salah satu gangguan yang terjadi pada suatu saluran distribusi adalah 

jatuh tegangan, gangguan ini terjadi karena panjangnya suatu penghantar 
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pada suatu saluran distribusi tegangan menengah, cukup menarik untuk 

dianalisa dan dipelajari dengan seksama. Karena gangguan ini berdampak 

negatif terhadap pelayanan pelanggan, maka perlu dilakukan analisis 

penurunan tegangan untuk mengetahui besarnya penurunan tegangan di 

sepanjang saluran distribusi dari pangkal hingga ujung jaringan distribusi 

feeder galesong. Jaringan ini merupakan saluran terpanjang di ULP Takalar. 

Tegangan jatuh secara umum adalah tegangan yang digunakan pada 

beban. Tegangan jatuh ditimbulkan oleh arus yang mengalir melalui tahanan 

kawat. Tegangan jatuh pada penghantar semakin besar jika arus dalam 

penghantar semakin besar dan jika tahanan penghantar semakin besar pula 

(turan, 1986). Pada saat terjadi gangguan, tegangan melebihi nilai normal 

biasanya akan mengalir melalui elemen jaringan. Peneliti telah mengamati 

bahwa 80% dari gangguan penyaluran energi listrik terjadi karena gangguan 

system distribusi (Akhleis eta., 2015) 

Akibat dari permasalahan sebelumnya adalah penurunan tegangan 

yang mungkin terjadi pada saluran tersebut di atas harus segera dianalisis 

untuk menentukan apakah penurunan tegangan lebih besar atau lebih rendah 

dari standar PLN dan untuk memahami akibatnya. Setelah menentukan 

sebab dan akibat jatuh tegangan, maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan perbaikan dan pemeliharaan yang diperlukan pada jatuh 

tegangan. ETAP POWER STATION 12.6, program tersebut sangat andal dan 

menjadi bahan pertimbangan untuk menyelesaikan masalah kelistrikan 

sehingga permasalahan penurunan tegangan akan disimulasikan dengan 
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Software ETAP POWER STATION 12.6. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di bahas di atas, maka pokok 

permasalahan dapat rumusan berikut : 

1. Bagaimana cara menghitung jatuh tegangan saluran distribusi pada 

penyulang Galesong? 

2. Bagaimana solusi untuk menangani drop tegangan? 

3. Bagaimanakah cara menganalisa drop tegangan menggunakan aplikasi 

simulasi software ETAP POWER STATION 12.6 ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk : 

1. Untuk menghitung seberapa besar jatuh tegangan saluran distribusi 

pada penyulang Galesong.  

2. Untuk mengantisipasi drop tegangan agar tidak meluas dan semakin 

parah. 

3. Untuk menganalisa jatuh tegangan menggunakan simulasi software 

ETAP POWER STATION 12.6. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi analisa awal terhadap jatuh 

tegangan pada penyulang Galesong di PT.PLN (Persero) ULP Takalar. 
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Adapun bagi akademis hasil penelitian ini juga di gunakan sebagai referensi 

untuk melakukan penelitian selanjutnya. Selain itu penelitian ini juga 

memberikan pengetahuan bagi masyarakat pada umumnya mengenai 

penyebab terjadinya drop tegangan serta dapat mengetahui dampak yang di 

timbulkan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari penelitian yang akan dilakukan yaitu hanya 

kasus drop tegangan pada penyulang Galesong di PT PLN (Persero) ULP 

Takalar menggunakan aplikasi simulasi software ETAP POWER STATION 

12.6.  

 

1.6 Sestematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

secara garis besar ini setiap bab pada laporan tugas akhir ini sebagai berikut: 

  

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah yang sedang di teliti, dan 

sistematika penulisan laporan laporan akhir. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bagian ini berisikan uraian teori – teori pendukung untuk pengertian 

laporan akhir ini. 
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BAB III METODE PENELITIAN 

Bagian ini berisikan mengenai lokasi penelitian dan waktu penelitian, 

jenis penelitian dan sumber data, bahan dan alat, variable penelitian, 

model penelitian, pelaksanaan penelitian atau prosedur pelaksanaan 

penelitian dan flowchart pelaksanaan penelitian. 

 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan tentang pembahasan materi yang berkaitan dengan 

judul. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan tentang penutup, yaitu kesimpulan dan saran dari 

seluruh pembahasan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

System distribusi tenaga listrik adalah untuk menyalurkan listrik dari 

sumber daya listrik besar (Bulk Power Source) hingga kepada konsumen. 

Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik besar dengan 

tegangan mulai dari 11 kV sampai 24 kV diaikan tegangannya oleh gardu 

induk dengan transformator penaik tegangan menjadi 70 kV, 154 kV, 220 

kV, atau 500 kV, kemudian pada hari yang sama jika tegangan nilai nya 

diperbesar, arus yang mengalir akan semakin kecil, dan kerugian daya akan 

semakin kecil pula. 

 

Gambar 2.1 Sistem Tenaga Listrik 

 

Dari saluran transmisi tegangan diturunkan kembali hingga menjadi 

tegangan 20kV dengan tujuan yang sama yakni untuk memperkecil kerugian 
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daya listrik pada saluran distribusi 20kV dengan transformator penurun 

tegangan pada gardu induk distribusi, kemudian dengan sistem tegangan 

tersebut penyaluran tenaga listrik dilakukan oleh saluran distribusi primer, 

dari saluran distribusi primer inilah gardu distribusi mengambil tegangan 

nya untuk diturunkan menjadi sistem tegangan rendah, yaitu 220/380 volt. 

Selanjutnya disalurkan oleh saluran distribusi sekunder ke konsumen. 

Dengan ini jelas bahwasannya sistem distribusi ini merupakan bagian vital 

yang sangat penting dalam sistem tenaga listrik. 

Pada sistem penyaluran daya jarak jauh yang dihindari adalah 

terjadinya drop tegangan jika feeder ataupun penyulang 20kV tersebut jarak 

nya dengan gardu induk distribusi terlampau jauh, sehingga letak gardu 

induk distribusi satu dengan yang lainnya harus mempertimbangkan jarak, 

beban dan lainnya agar tidak terjadi drop tegangan disisi 20kV. 

  

2.2 Pola Sistem Distribusi 

Sistem distribusi primer yang dikembangkan oleh PT.PLN (Persero) 

meliputi tiga pola berbeda yang terdapat di seluruh Indonesia, serta satu 

pola lainnya yang tidak lagi dikembangkan oleh PLN. 

PT.PLN (Persero) koordinasi, investasi, kontinuitas, tingkat 

pelayanan dan keselamatan dalam rangka pengamanan sistem 

pendistribusian, suatu wilayah yang disesuaikan dengan daerah dan hanya 

mengizinkan penerapan sistem distribusi pola-pola adalah sebagai berikut: 
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2.2.1 Metode Penyaluran Pola 1 

Metode Pentanahan dalam sistem penyaluran pola 1 ini 

menggunakan pentanahan netral melalui sistem pentanahan dengan Tahanan 

Tinggi (High Resistance) dikarenakan sering adanya petir pada daerah ini. 

Jika Tahanan tinggi maka arus gangguan rendah, hal ini didapat dari Hukum 

Ohm I=V/R. Di Indonesia, sistem distribusi yang ada saat ini pertama kali 

digunakan pada sistem distribusi PLN di Jawa Timur, antara lain dengan 

ciri-cirinya, seperti di bawah ini : 

2.2.1.1 Metode Jaringan : 

a. Tekanan Nominal : 20 KV 

b. Metode Pentanahan : Sistem distribusi 20kV fasa tiga, 

3 kawat dengan Pembumian netral belitan tegangan 

menengah dihubungkan bintang dari trafo utama yang 

dibumikan oleh resistansi tinggi 500 Ohm. 

c. Konstruksi Jaringan : Konstruksi terdiri dari main line 

tipe AAAC 150 mm2 tiga fasa, 3 kabel untuk saluran 

cabang, yaitu 70 mm
2
 kawat AAAC. 

d. Metode Pelayanan : Radial untuk daerah pedesaan dan 

Open Loop untuk daerah perkotaan, dengan 

kemungkinan saluran utama saling berdekatan dalam 

keadaan darurat. 

2.2.1.2 Metode Pengaman :  

a. Proteksi terpasang Pemutus arus listrik (PMT) beban 
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utama atau power circuit breaker (PMT) dipasang pada 

saluran utama gardu induk sebagai alat pengaman 

utama yang dilengkapi dengan alat pengaman (relay). 

PMT dipasang pada pangkal feeder. Diperlukan relai 

yang sensitif untuk mendeteksi arus gangguan kecil, 

untuk membaca arus gangguan kecil di Jawa Timur 

menggunakan AVS (Automatic Voltage Switch). Relai 

penutup belakang otomatis (PMT yang dikendalikan 

recloser) untuk memulihkan sistem dari gangguan 

transien dan mengoordinasikan pekerjaan dengan 

pemutus arus/pemutus arus hilir lainnya dan jalur 

cabang jaringan, termasuk interupsi yang 

menghubungkan sakelar dan sekering yang terpasang. 

Relai gangguan tanah terarah (DGFR) digunakan untuk 

mengurangi gangguan fase-ke-tanah. Over Current 

Relay atau OCR (Over Current Relay) untuk 

menghilangkan interferensi antar fasa. 

b. Sakelar seksi otomatis atau SSO, model sakelar ini 

digunakan sebagai pemutus arus untuk memisahkan 

jalur utama menjadi beberapa bagian sehingga jika 

sering terjadi gangguan, area atau jaringan yang 

terpengaruh dikurangi seminimal mungkin. , SSO 

untuk model sistem ini akan terbuka saat rangkaian 
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dimatikan dan saat rangkaian diberi energi harus dapat 

menutup rangkaian jika terjadi korsleting. 

c. Sekering atau sekring dipasang pada titik-titik cabang 

samping primer 20kV sebagai tindakan pengamanan 

jaringan cabang yang terdiri dari beberapa trafo di 

dalamnya untuk mengamankan jaringan hilir dan 

peralatan dari gangguan fasa ke fasa yang bersifat 

permanen remote dan zero untuk menjamin gangguan 

fasa pentanahan . 

2.2.2 Metode Distribusi Pola 2 

Metode Pentanahan dalam sistem distribusi pola 2 ini 

menggunakan pentanahan netral secara langsung atau sering disebut 

Solid Resistance. Di Indonesia, sistem distribusi saat ini pertama kali 

diterapkan pada distribusi PLN di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa 

Yogyakarta, dengan prosedur sebagai berikut: 

2.2.2.1 Metode Jaringan : 

a. Tekanan Nominal : 20 KV 

b. Metode Pentanahan : Sistem pentanahan pada pola ini 

netral ditanahkan sepanjang jaringan ataupun 

ditanahkan disetiap tiang sepanjang Jaringan Tegangan 

Menengah dan Jaringan Tegangan Rendah, 

dipergunakan sebagai netral bersama TM dan TR 

(Common Netral) dan kawat netral dipakai bersama 
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untuk saluran tegangan menengah dan saluran tegangan 

rendah dibawahnya. 

c. Konstruksi Jaringan : Saluran udara yang terdiri dari 

Saluran Utama ataupun Main line kawat jenis AAAC 

240 mm
2 

dan 150 mm
2 

fasa tiga, 4 kawat untuk saluran 

percabangan yakni kawat AAAC 100 mm
2
 dan 55 mm

2 

fasa tiga, 4 kawat dan kawat AAC 55 mm
2 
dan 35 mm

2 

satu fasa 2 kawat (fasa netral). 

d. Sistem Pelayanan : Radial dengan kemungkinan 

saluran utama antara jaringan yang berdekatan dapat 

saling manuver dalam keadaan darurat. 

e. Layanan beban adalah 3 fase, 4 kabel: 20/11.6kV dan 

kabel 2 fase tunggal adalah 11.6kV 

2.2.2.2 Metode Pengaman :  

a. Penutup belakang otomatis atau PBO adalah perangkat 

yang dipasang di saluran utama gardu induk dengan 

peran keamanan utama jaringan. Dalam jaringan yang 

lebih panjang dari 20 km yang dipasang di ujung gardu 

induk, tidak perlu lagi mengidentifikasi gangguan jauh 

di hilir untuk melindungi dari gangguan transien atau 

membagi jaringan menjadi beberapa bagian untuk 

tujuan menentukan area yang terkena dampak 

shutdown sebagai sekecil mungkin, PBO kedua dan 
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ketiga dipasang pada jarak tertentu di sepanjang saluran 

utama. Built-in protection Sebuah beban atau power 

circuit breaker (PMT) dapat dipasang sebagai PBO 1 

dimana harus dilengkapi dengan relay seperti back 

cover yang digunakan untuk memulihkan sistem dari 

gangguan transien Waktu dan koordinasi kerja dengan 

perangkat lain Pemutus arus/perangkat pengaman sisi 

hilir dan saluran Cabang-cabangnya meliputi PBO, 

SSO dan Fuse Cut Out, relai arus lebih tunda waktu 

terbalik untuk gangguan fasa bebas, relai arus tanah 

untuk gangguan pembumian fasa nol. Karena 

hambatannya sangat kecil, arus gangguan akan besar, 

sehingga sangat disarankan untuk menggunakan relai 

yang dapat beroperasi dengan cepat. 

b. Sakelar bagian otomatis atau SSO, model sakelar ini 

digunakan sebagai pemutus arus untuk membagi 

saluran utama menjadi beberapa bagian sehingga dalam 

keadaan gangguan permanen, area atau jaringan yang 

terpengaruh diminimalkan, SSO untuk model sistem ini 

akan terbuka ketika sirkuit tidak memiliki arus dan 

tidak akan menutup. Sakelar ini bekerja berdasarkan 

perhitungan pemutusan arus hubung singkat (PBO) 

PMT, sehingga sakelar ini dipasang jika PMT atau 
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PBO dipasang di hulu. 

c. Sekering pengaman atau sekring dipasang pada titik 

cabang samping utama 20kV untuk mengamankan 

jaringan cabang yang terdiri dari beberapa trafo untuk 

melindungi jaringan dan peralatan hilir dari gangguan 

permanen, koordinasi antara PBO dan alat lainnya. 

2.2.3 Metode Distribusi Pola 3 

Sistem pentanahan dalam sistem distribusi pola 3 ini 

menggunakan pentanahan netral melalui rendah tahanan. Di 

Indonesia, sistem distribusi yang ada saat ini, yang dimulai dengan 

distribusi PLN di Jawa Barat dan Daerah Khusus Ibukota Jakarta, 

kini merambah ke seluruh tenaga kerja PLN, seperti di Makassar, 

Sulawesi, dan sekitarnya. Pola sistem distribusi dengan ciri-cirinya 

antara lain sebagai berikut: 

2.2.3.1 Metode Jaringan : 

a. Tekanan Nominal : 20 KV 

b. Sistem pentanahan: Sistem pentanahan pada diagram 

ini adalah netral, belitan TM star-connected dari trafo 

utama ditanahkan melalui resistor 12 Ohm untuk 

SKTM atau kombinasi SKTM dan SUTM ( arus 

hubung singkat maksimum ke pentanahan 1000 Amps) 

dan 40 Ohm hanya untuk SUTM (arus hubung singkat 

ke bumi (hingga 300 Amps) untuk sistem SUTM. 
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c. Konstruksi jaringan: Pada dasarnya konstruksi jaringan 

menurut model 3 yaitu saluran udara termasuk saluran 

utama atau saluran utama AAAC 3 fasa 150 mm
2
, 3 

saluran untuk saluran cabang, khusus kabel AAAC 

70mm. 

d. Metode layanan: Spindle dan Radial dengan 

kemampuan untuk menjadi saluran utama antara 

jaringan tetangga yang dapat dikirim dalam keadaan 

darurat. 

2.2.3.2 Metode Pengaman :  

a. Proteksi terpasang Pemutus arus listrik beban utama 

atau (PMT) dipasang pada saluran utama gardu induk 

sebagai alat pengaman utama yang dilengkapi dengan 

alat pengaman (relay). PMT dipasang pada feeder atau 

pin feeder. Relai penutup belakang otomatis (PMT 

yang dikendalikan oleh recloser) untuk memulihkan 

sistem dari gangguan transien dan mengoordinasikan 

pekerjaan dengan keselamatan/pemutus arus hilir 

lainnya dan jalur cabang jaringan, termasuk sekering 

yang terputus dan terpasang. Directional Ground Fault 

Relay (DGFR = Directional Ground Fault Relay) 

digunakan untuk mereduksi gangguan fasa ke tanah 

dengan pola waktu terbalik. Over Current Relay atau 
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OCR (Over Current Relay) untuk menghilangkan 

interferensi antar fasa. 

b. Saklar Seksi Otomatis atau SSO, contoh saklar ini 

dipakai menjadi indera pemutus rangkaian buat 

memisah-misahkan saluran primer pada beberapa seksi 

supaya dalam keadaan gangguan tetap luas wilayah 

ataupun jaringan yg terdampak diusahakan seminimal 

mungkin, SSO buat pola sistem ini akan membuka 

dalam ketika rangkaian nir terdapat arus & nir menutup 

kembali. Saklar ini bekerja dari perhitungan trip PMT 

(PBO) arus hubung singkat menggunakan begitu saklar 

ini dipasang jika dibagian hulu terpasang PMT atau 

PBO. 

c. Sekering atau sekring dipasang pada titik-titik cabang 

samping primer 20kV sebagai tindakan pengamanan 

jaringan cabang yang terdiri dari beberapa trafo di 

dalamnya untuk mengamankan jaringan hilir dan 

peralatan dari gangguan fasa ke fasa yang bersifat 

permanen remote dan zero untuk menjamin gangguan 

fasa pentanahan . 

2.2.4 Metode Distribusi Pola 4 

Metode Pentanahan dalam pola 4 yakni Pentanahan 

Mengambang (Floating). Untuk Sistem distribusi Pola 4 ini tidak 
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lagi dikembangkan lagi dikarenakan tidak dilengkapi pengaman 

otomatis sehingga membahayakan masyarakat umum disekitarnya. 

Sistem Distribusi 6 kV fasa tiga, 3 kawat dengan pentanahan 

mengambang ini maksudnya adalah netral tidak ditanahkan. Pola ini 

pernah ada dan terakhir diterapkan di sumatera selatan, palembang 

dan jambi. Sistem 6kV ini telah diganti menjadi 20kV dan tidak lagi 

dikembangkan lagi karena dianggap kurang handal dari segi 

pengamanan sistem. 

 

2.3 Kesinambungan sistem pemberian layanan 

Kontinuitas pelayanan merupakan salah satu unsur kualitas 

pelayanan yang nilainya tergantung pada jenis penyampaian, serta pada 

perangkat keamanan yang dipilih. Kesinambungan pelayanan peralatan 

pendistribusian energi listrik diatur waktunya dalam upaya mengembalikan 

suplai daya ke konsumen setelah masa pemutusan berlalu. 

Dalam SPLN 52-3 tahun 1983, kontinuitas pelayanan kelistrikan 

disusun sebagai berikut: 

2.3.1 Tingkat Kontuniitas I 

Untuk tingkatan tersebut hanya peruntukan daerah pedesaan 

dimana memungkinkan jaringan berada pada kondisi dimana padam 

dalam waktu berjam-jam, dalam upaya mencari dan memperbaiki 

bagian bagian yang mengalami kerusakan karena gangguan. 

2.3.2 Tingkat Kontunuitas 2 

Pada tingkatan ini kondisi jaringan padam dimungkinkan 
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dalam waktu hanya beberapa jam untuk keperluan penugasan regu 

petugas kelapangan, melokalisir kerusakan yang terjadi dan segera 

melakukan pengaturan switching untuk menghidupkan suplai beban 

pada kondisi sementara dari arah ataupun saluran lain yang dapat 

dimanuver. 

2.3.3 Tingkat Kontunuitas 3 

Pada tingkatan ini dimungkinkan padam hanya dalam waktu 

beberapa menit saja untuk kegiatan pengaturan switching dan 

pelaksanaan switching oleh petugas yang standby di gardu ataupun 

pelaksanaan deteksinya dengan bantuan Pusat Pengatur Jaringan 

Distribusi yang disingkat PPJD (DCC) / APD (Area Pengatur 

Distribusi.  

2.3.4 Tingkat Kontunuitas 4 

Pada level ini, dapat dimatikan hanya dalam beberapa detik, 

pengaturan switching dan keamanan dilakukan dalam sistem 

otomatis. 

2.3.5 Tingkat Kontunuitas 5 

Pada tingkat ini, intervensi manual dapat dihilangkan dengan 

memperluas kemampuan instalasi cadangan yang ada dan 

mengotomatisasi proses penambahan instalasi cadangan baru, 

memastikan selalu ada instalasi cadangan yang dapat otomatis 

menambah instalasi cadangan baru. 
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Jaringan distribusi untuk daerah pinggiran kota atau pedesaan terdiri 

dari saluran udara yang disusun dalam grid dalam konfigurasi radial, dengan 

memperhatikan kontinuitas kelas satu, sedangkan untuk daerah dalam kota 

terdiri dari saluran udara yang tata jaringannya menggunakan gesper/gelang. 

/loop atau lebih baik, konfigurasi pin dengan bantuan PPJD (Pusat 

Pengaturan Jaringan Distribusi), dimana tingkat Kontinuitas sistem ini akan 

lebih baik. 

 

2.4 Susunan Mutu Distribusi 

Tingkat ukuran mutu listrik terbagi menjadi dua, yakni : Tegangan 

dan Frekuensi. Dimana pelayanan tersebut ditentukan oleh beberapa hal 

seperti berikut : 

1. Batasan Toleransi Tegangan pada jaringan Tegangan Menengah  adalah 

+5% dan -5% dari tegangan nominal yakni 20kV, sedangkan pada 

jaringan Tegangan Rendah maksimul +5% dan minimum -10% dari 

tegangan nominal 220/380 volt. 

2. Keseimbangan tegangan pada tiap titik titik sambungan. 

3. Kedip akibat proses pembebanan tinggi, kedip sekecil mungkin terjadi. 

4. Hilang tegangan sejenak akibat manuver, secepat mungkin. 

5. Parallel tegangan saat manuver sehingga tidak terjadi hilang tegangan.   

6. Batas Toleransi Frekuensi yakni +1% dan -1% dari frekuensi 50 Hz. 
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2.5 Penurunan Tegangan (Voltage Drop) 

Penurunan tegangan (voltage drop) adalah beda tegangan yang dihitung 

dari titik sumber sampai ke titik yang dihitung (titik beban) sesuai dengan 

panjang penyulang. 

Jika karakteristik beban resistansi (R) dan reaktansi (X) dari saluran 

distribusi diketahui dan juga power factor (Cos φ) beban diketahui maka 

dapat langsung dihitung Voltage Drop-nya. 

 

Gambar. 2.2 Voltage drop pada saluran distribusi 

 

Pada gambar 2.2 dapat dilihat bahwa beban pada saluran distribusi 

merupakan beban R (resistif) dan X (reaktif). Contoh beban ini adalah 

motor yang bersifat reaktif yang mengakibatkan arus lagging terhadap 

tegangan. 

Penurunan tegangan sama dengan Es – ER. Jika diproyeksikan pada 

sumbu axis ER dapat dilihat pada gambar bahwa penurunan tegangan 

hamper sama dengan IR.R + IX.X dan komponen penurunan tegangan 

diluar fasa (-j IX.R dan j IR.X) tidak mempengaruhi hasil totalnya. Untuk 

alas an ini, persamaan berikut ini berlaku untuk hamper seluruh 

penggunaan: 

Voltage Drop = I ( R cos φ + X sin φ ) …………………(I) 
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IR = I Cos φ dan IX = I Sin φ 

Gambar 2.3 Hubungan fasa dengan beban induktif. 

 

Formula ini memberikan penurunan tegangan pada satu kondur=ktor atau 

line to netral. Satu fasa penurunan tegangan adalah 2 kali nilai persamaan 

diatas. Tiga fasa line to line penurunan tegangan adalah √3 kali dari nilai 

persamaan di atas. Dengan demikian persamaan untuk penurunan tegangan 

3 fasa menjadi sebagai berikut : 

Voltage Drop = √3 x I x L (R cos φ + X sin φ)………………..(II) 

Dengan: 

Voltage Drop = Penurunan tegangan (volt) 

I = arus (Ampere) 

R = resistansi (Ω/km) 

X = reaktansi (Ω/km) 

φ = sudut power factor 

 

Dalam SPLN no.64 tahun 1985 pada halaman 64 telah dijabarkan nilai 

resistansi (R) dan nilai Reaktansi (X) masing masing penampang tiap jenis 

kabel seperti pada tabel dibawah : 



21 

 

 

Tabel 2.1 Penghantar AAC 

Penampang 

Nominal 

(mm) 

Jari – jari 

(mm) 

Urat 

GMR 

(mm) 

Impedansi urutan 

positif 

       

Impedansi urutan 

nol 

       

16 2,2563 7 1,6380 1,8382 + j 0,4035 1,9862 + j 1,6910 

25 2,8203 7 2,0475 1,1765 + j 0,3895 1,3245 + j 1,6770 

35 3,3371 7 2,4227 0,8403 + J 0,3791 0,9883 + j 1,6666 

50 3,9886 7 2,8957 0,5882 + j 0,3677 0,7362 + j 1,6552 

70 4,7193 7 3,4262 0,4202 + j 0,3572 0,5682 + j 1,6447 

95 5,4979 19 4,1674 0,3096 + j 0,3464 0,4576 + j 1,6339 

120 6,1791 19 4,6837 0,2451 + j 0,3375 0,3931 + j 1,6250 

150 6,9084 19 5,2365 0,1961 + j 0,3305 0,3441 + j 1,6180 

185 7,6722 19 5,8155 0,1590 + j 0,3239 0,3070 + j 1,6114 

240 8,7386 19 6,6238 0,1225 + j 0,3157 0,2705 + j 1,6032 

Sumber : SPLN 64 : 1985 

Tabel 2.2 AAAC 

Penampang 

Nominal 

(mm) 

Jari – jari 

(mm) 

Urat 

GMR 

(mm) 

Impedansi urutan 

positif 

       

Impedansi urutan 

nol 

       

16 2,2563 7 1,6380 2,0161 + j 0,4036 2,1641 + j 1,6911 

25 2,8203 7 2,0475 1,2903 + j 0,3895 1,4384 + j 1,6770 
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35 3,3371 7 2,4227 0,9217 + j 0,3790 1,0697 + j 1,6665 

50 3,9886 7 2,8957 0,6452 + j 0,3678 0,7932 + j 1,6553 

70 4,7193 7 3,4262 0,4608 + j 0,3572 0,6088 + j 1,6447 

95 5,4979 19 4,1674 0,3396 + j 0,3449 0,4876 + j 1,6324 

120 6,1791 19 4,6837 0,2688 + j 0,3376 0,4168 + j 1,6251 

150 6,9084 19 5,2365 0,2162 + j 0,3305 0,3631 + j 1,6180 

185 7,6722 19 5,8155 0,1744 + j 0,3239 0,3224 + j 1,6114 

240 8,7386 19 6,6238 0,1344 + j 0,3158 0,2824 + j 1,6033 

Sumber : SPLN 64 : 1985 

2.6 Aplikasi Etap 

ETAP merupakan singkatan dari Electric Transient and Analysis 

Program. Perangkat lunak satu ini sangat mendukung proses perencanaan 

dan analisis sistem tenaga listrik. Bahkan perangkat lunak ini dapat bekerja 

dalam kondisi Offline untuk melakukan proses simulasinya. Tetapi untuk 

data yang real time tetap harus kondisi online, dalam kondisi ini dapat 

digunakan dalam pengendalian sistem secara real time. Fitur-fitur 

didalamnya pun juga sangat bermacam macam mulai dari fitur untuk 

menganalisa proses pembangkitan tenaga listrik, transmisi maupun sistem 

jaringan distribusi tenaga listrik.   

Software ETAP juga dapat digunakan untuk menghitung aliran daya 

pada sistem tenaga listrik hingga dapat melakukan proses analisis sistem 

tenaga listrik dengan sangat luas. 

ETAP awal mulanya dibuat waktu dikembangkan tujuan utamanya 
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adalah meningkatkan kualitas keamanan fasilitas Nuklir yang terdapat di 

Amerika Serikat, yang selanjutnya setelah dikembangkan lagi menjadi suatu 

sistem yang dapat memonitor manajemen energi secara luas dan real time, 

penggunaan simulasi perencanaan, sistem control dan optimalisasi sistem 

distribusi tenaga listrik. ETAP juga dapat digunakan dalam membuat proyek 

sistem tenaga listrik untuk diagram satu garis (single line diagram) dan jalur 

sistem pentanahan untuk berbagai bentuk analisis meliputi aliran daya, 

starting motor, terjadinya hubung singkat, koordinasi relai proteksi, 

trancient stability dan juga sistem harmonisa. 

 ETAP Power station akan memungkinkan anda dapat bekerja secara 

langsung dengan tampilan single line atau diagram satu garis. Program ini 

konsep utamanya ada 3 hal yakni : 

2.6.1 Kegiatan Realitas Virtual 

Sistem operasi yang disertakan dalam program ini sangat 

mirip dengan sistem operasi dalam keadaan aslinya. Misalnya, ketika 

Anda membuka atau menutup pemutus, memasukkan elemen ke 

dalam sistem, mengalihkan motor ke status berjalan, maka status 

nonaktif dari elemen dan sub-elemen sistem akan ditampilkan pada 

diagram garis abu-abu. 

2.6.2 Total data terintegrasi 

Pembangkit Listrik ETAP menggabungkan informasi nyata 

tentang sistem kelistrikan suatu elemen, sistem mekanis, sistem 

logis, dan data fisik ke dalam satu database. Misalnya, pada elemen 
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kabel, tidak hanya berisi data listrik dan tentang ukuran fisiknya, 

tetapi juga memberikan informasi melalui baki kabel yang dilalui 

kabel tersebut. Oleh karena itu, data kabel dapat digunakan untuk 

analisis arus beban (analisis arus beban) dan analisis hubung singkat 

(analisis hubung singkat) yang memerlukan parameter dan parameter 

listrik serta untuk menghitung arus turun untuk kabel yang 

memerlukan data untuk perutean. 

 

2.5.3 Kesederhanaan dalam entri data 

Pembangkit Listrik ETAP memiliki data rinci tentang setiap 

elemen yang digunakan. Menggunakan editor data dapat 

mempercepat proses memasukkan suatu item. Data untuk program 

ini dicocokkan dengan data lapangan untuk berbagai jenis proses 

desain dan analisis. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat & Waktu Penelitian 

Penelitian dilaksanakan selama 3 bulan, mulai pada tanggal 02 

Februari 2022 – 30 April 2022 yang bertempat di kantor PT PLN (Persero) 

ULP Takalar. 

 

3.2 Bahan dan Alat 

Dalam menunjang dan membantu proses penelitian, maka 

dibutuhkan alat dan bahan penelitian, dimana alat – alat dan bahan 

penelitian tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Laptop 

2. Kalkulator 

3. Peralatan Tulis 

4. Software ETAP 12.6 

 

3.3  Jenis Penelitian & Sumber Data 

Penelitian yang di lakukan ialah dengan mengambil data dari PT 

PLN (Persero) ULP Takalar secara langsung. Yang terlebih dahulu 

melakukan pemetaan daerah drop tegangan. 

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh daerah – daerah 

drop tegangan pada jaringan distribusi 20KV untuk penyulang Galesong di 
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PT PLN (Persero) ULP Takalar. Dengan melihat simulasi data 

menggunakan software ETAP 12.6. 

Melakukan analisa dan mensimulasikan data yang sudah di dapatkan 

menggunakan software ETAP 12.6, sehingga kesimpulan akan di dapatkan. 

 

3.4 Metode Penelitian 

Dalam Melakukan Penelitian ini, penulis mengumpulkan data yang 

di perlukan. Adapun metode yang di gunakan yaitu : 

3.1.1 Wawancara 

Pengumpulan data dengan teknik ini dilakukan dengan 

mewawancarai secara langsung Bapak Rahmatullah Dahlan sebagai 

Supervisor Teknik PLN ULP Takalar beserta staf distribusi. Hal ini 

di lakukan karena melihat bahwa terdapat kekurangan serta 

pertanyaan baru dari data yang di peroleh dari proses observasi. 

Metode ini dilakukan guna mengetahui kondisi real yang terjadi di 

lapangan sehingga peneliti dapat dengan akurat mengolah data serta 

mengetahui penyimpangan - penyimpangan yang terjadi. 

3.4.2 Observasi 

Pengumpulan data dengan cara observasi dilakukan dengan 

cara memilih tempat lokasi penelitian. Data yang di peroleh lewat 

pengamatan langsung penelitian antara lain meliputi data trafo 

distribusi, single line, hasil inspeksi penyulang Galesong dan 

pemetaan daerah jatuh tegangan (Drop Tegangan) untuk penyulang 
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Galesong di PT PLN (Persero) ULP Takalar. 

3.4.3 Dokumentasi 

Pengambilan data dengan cara metode dokumentasi 

dilakukan dengan cara mencari beberapa referensi yang berkaitan 

dengan pokok pembahasan jatuh tegangan dan simulasi 

menggunakan software ETAP 12.6. peneliti mencari jurnal, buku, 

serta peraturan dalam pengoperasian software ETAP 12.6 yang 

dimiliki oleh pihak PT PLN (Persero). Selain itu berusaha mengenal 

serta mencari pokok permasalahan umum tentang jatuh tegangan 

(Drop Tegangan). 

 

3.5 Teknik Analisa Data 

Penelitian dilakukan dengan menghitung besar presentase 

pembebanan dari transformator pada gardu distribusi dan menghitung besar 

drop tegangan dari jaringan tegangan menengah. Untuk mengetahui 

persentase pembebanan transformator digunakan persamaan. 

 

I rata = 
        

 
   ……………(III) 

IFL = 
 

√   
  ……………(IV) 

Persentase Pembebanan trafo adalah I rata / I FL (%)  …………….(V) 

Dimana : 

IFL = Arus Beban Penuh (A) 

S  = Daya Transformator (KVA) 
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Untuk melakukan analisa pada masalah jatuh tegangan (Drop 

Tegangan) pada skripsi ini maka akan digunakan metode analisa Single line 

diagram (Diagram Satu Jalur) dilakukan dengan menggunakan program 

ETAP 12.6. Program ETAP adalah suatu software yang comprehensive 

untuk mendesain dan mensimulasikan suatu sistem rangkaian listrik 

sehingga dapat digunakan untuk memecahkan masalah mulai dari 

membahas akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya jatuh tegangan 

dan dari analisa tersebut dapat di jabarkan solusi – solusi yang 

memungkinkan. 

Metode simulasi menggunakan program ETAP ini berfungsi untuk 

menganalisa dan memetakan daerah jatuh tegangan pada penyulang 

Galesong sehingga dapat ditemukan penyebab jatuh tegangan dan dapat di 

tentukan kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengatasi jatuh tegangan 

pada penyulang Galesong.  

 

3.7 Flowchart Penelitian 

Flowchart (bagan alur) penelitian merupakan diagram alur dari 

serangkaian proses atau kegiatan penelitian untuk mempermudah  dalam 

menganalisa data yang akan diolah sekaligus sebagai peta untuk 

menyederhanakan langkah – langkah kegiatan penelitian. Berikut flowchart 

penelitian yang dilakukan penulis. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Dari latar belakang masalah mengenai drop tegangan pada ujung 

section penyulang galesong segera dilakukan survei lapangan dan inspeksi 

visual sebagai langkah awal mitigasi yang telah dilakukan pada penyulang 

galesong selanjutnya perlu penyesuaian hasil survei dengan data dari kantor 

PT.PLN (Persero) ULP Takalar. Data yang didapatkan mengenai kondisi 

sesungguhnya mulai dari kapasitas trafo gardu induk tallasa, kondisi 

existing jaringan tegangan menengah 20 kV, kapasitas dan pembebanan 

gardu distribusi yang dikumpulkan untuk selanjutnya dilakukan penginputan 

menggunakan software ETAP 12.6 sesuai data dan kondisi riil jaringan 

penyulang galesong. Dari data tersebut dilakukan perhitungan drop 

tegangan secara manual menggunakan rumus voltage drop (∆V) = √3 x I x L 

(R cos φ + X sin φ) dan akan dibandingkan dengan perhitungan pada software 

ETAP 12.6. Dari simulasi data riil diperkirakan adanya indikasi jatuh 

tegangan di ujung penyulang galesong. Jika tegangan ujung penyulang 

galesong kurang dari standar yang telah ditetapkan sesuai SPLN 72 tahun 

1987, hasil yang didapat nantinya akan dievaluasi dan disimulasikan 

penangan menggunakan software ETAP 12.6 sehingga diusahakan tegangan 

ujung bisa lebih baik dari sebelumnya. 

 

4.1 Data Pengukuran 

Dari data F.Galesong yang diperoleh baik dari data ULP Takalar 

maupun data hasil inspeksi yang telah didapat meliputi jumlah section, 

panjang section, luas penampang masing masing section, data trafo dan 

pembebanan nya. 

4.1.1 Section Feeder Galesong 

Feeder galesong memiliki 6 section dengan rincian sebagai berikut :  
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Tabel 4.1 Section Feeder Galesong 

No Section Sect Awal – Sect 

Akhir 

Panjang 

Section 

(kms) 

Jenis/Luas 

Penampang 

(mm) 

Beban 

Section 

(A) 

1. Section 1 Pangkal Feeder – Sect 

Paririsi 

7,664 AAAC 150 25,93 

2. Section 2 Sect Paririsi – Rec 

Sanrobone 

2,6 AAAC 150 74,535 

3. Section 3 Rec Sanrobone – Sect 

Tonasa 

5,45 AAAC 70 82,215 

4. Section 4 Sect Tonasa – Sect 

Sengka 

2,55 AAAC 70 42,965 

5. Section 5 Sect Sengka – Sect 

Kampung Parang 

8,35 AAAC 70 25,83 

6. Section 6 Sect Kampung Parang 

– Sect Rappokaleleng 

4,45 AAAC 70 51,075 

Sumber : Data Aset Distribusi PLN ULP Takalar 

 

Dari beberapa section pada tabel 4.1 akan dicoba analisis berapa 

perhitungan jatuh tegangan pada masing masing section baik menggunakan 

software ETAP 12.6 maupun hasil perhitungan manual kemudian dapat 

dibandingkan hasil jatuh tegangan nya pada section mana tegangan masih 

memenuhi dan pada section mana tegangan sudah tidak memenuhi standard 

SPLN 72 tahun 1987. 

Feeder Galesong memiliki 131 gardu distribusi dengan total 

kapasitas 12945 kVa dengan rincian pembebanan dapat dilihat pada 

lampiran 1. 

 

4.2 Hasil Running ETAP untuk data Riil dilapangan. 

Hasil Running ETAP 12.6 setelah dilakukan penginputan data baik 

segment, luas penampang, panjang jaringan dan gardu beserta pembebanan 
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nya dengan hasil single line dan rincian tegangan pada masing masing 

section sebagai berikut : 
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Gambar 4.1 Single line diagram feeder Galesong menggunakan ETAP 12.6 
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4.2.1 Section 1 (Pangkal Feeder – Sect Paririsi) 

Tegangan ujung pada section 1 didapatkan tegangan 19,962 kV. 

 

Gambar 4.2 Tegangan ujung section paririsi 

Kabel atau konduktor dalam existing penyulang galesong 

menggunakan bahan aluminium seperti pada gambar 4.2 konduktor 

aluminium tipe AAAC sehingga tertulis AL. Bus merupakan tempat 

penyambungan beberapa komponen sistem tenaga listrik, seperti pada 

gambar 4.2 pada masing masing bus terlihat besaran tegangan pada setiap 

titik penyambungan. Tepat setelah Section 1 Bus30-3 menunjukkan nilai 

tegangan di ujung section 1 yakni 19,962 Kv. 

 

4.2.2 Section 2 (Sect Paririsi – Rec Sanrobone) 

Tegangan ujung pada section 2 didapatkan tegangan 19,776 kV. 
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Gambar 4.3 Tegangan ujung rec sanrobone 

 GT.TGL051 dan GT.TGL024 merupakan dua gardu terakhir 

sebelum  section kedua yakni Recloser Sanrobone. Bus 81-3 menunjukkan nilai 

tegangan setelah recloser sanrobone yakni 19,776 Kv. 

4.2.3 Section 3 (Rec Sanrobone – Sect Tonasa) 

Tegangan ujung pada section 3 didapatkan tegangan 19,453 kV. 
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Gambar 4.4 Tegangan ujung section tonasa 

Bus315 merupakan bus pertama setelah section tonasa menunjukkan 

nilai tegangan di section tonasa 19,453 kV. 

 

4.2.4 Section 4 (Sect Tonasa – Sect Sengka) 

Tegangan ujung pada section 4 didapatkan tegangan 19,259 kV. 

 

Gambar 4.5 Tegangan Ujung Sect Sengka 

Bus233-1 menunjukkan nilai tegangan di section ke 4 pada sect 

sengka 19,259 Kv.  

 

4.2.5 Section 5 (Sect Sengka – Sect Kampung Parang) 

Tegangan ujung pada section 5 didapatkan tegangan 19,133 kV. 
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Gambar 4.6 Tegangan Ujung Sect Kampung Parang 

 Bus359-1 pada gambar 4.6 menunjukkan nilai tegangan pada 

section ke 5 pada section kampung parang 19,133 Kv. 

 

4.3.1 Section 6 (Sect Kampung Parang – Sect Rappokaleleng) 

Tegangan ujung pada section 6 didapatkan tegangan 18,763 kV.  

 

Gambar 4.7 Tegangan Ujung Sect Rapokaleleng 

 Section Rappokaleleng merupakan section terakhir dan tegangan 

setelah section rappokaleleng seperti pada gambar 4.7 diketahui hanya 18,763 Kv 

sehingga perlu dilakukan simulai penanganan perbaikan tegangan pada penyulang 

galesong.   
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4.3 Perhitungan 

 

Dari hasil running ETAP 12.6 yang telah dilakukan dengan data riil 

diketahui nilai tegangan ujung saluran distribusi 20kV pada penyulang 

Galesong di ujung Feeder di Section Rappokaleleng yakni 18,763 kV. 

Selanjutnya perhitungan menggunakan rumus dengan perhitungan sebagai 

berikut : 

Voltage Drop = √3 x I x L (R cos φ + X sin φ) ………………(VI) 

Tabel 4.2 Impedansi Penghantar AAAC 

Penampang nominal (mm
2
) Urat Impedansi urutan positif (Ω/km) 

AAAC 70 7 0,4608 + j 0,3572 

AAAC 150 19 0,2162 + j 0,3305 

Sumber : SPLN 64 : 1985 

 

4.3.1 Section 1 (Pangkal Feeder – Sect Paririsi) 

Diketahui :  

R = 0,2162 Ω/km 

X = 0,3305 Ω/km 

L section 1 = 7,664 kms 

I section 1 = 25,93 A 

Diperoleh :  

∆V = √3 x I x L (R cos φ + X sin φ) 

∆V = √3 x 25,93 x 7,664 ((0,2162 x 0,85) + (0,3305 x 0,53)) 

∆V = 44,91207744026 x 7,664 x 0,358935 

∆V = 79,24314250103 Volt 
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∆V = 0,07924314250103  kV 

Besar voltage drop pada section 1 (Pangkal Feeder – Sect 

Paririsi) adalah sebesar 0,07924314250103  kV. Dan tegangan di 

ujung section pertama sebesar  

%∆V = ∆V/20 x 100 

%∆V = 0,07924314250103/20 x 100 

%∆V = 0,39621571251 % 

Besar % voltage drop pada section 1 (Pangkal Feeder – Sect 

Paririsi) adalah sebesar 0,39621571251 %. 

 

4.3.2 Section 2 (Sect Paririsi – Rec Sanrobone) 

Diketahui :  

R = 0,2162 Ω/km 

X = 0,3305 Ω/km 

L section 2 = 10,264 kms 

I section 2 = 100,465 A 

Diperoleh :  

∆V = √3 x I x L (R cos φ + X sin φ) 

∆V = √3 x 100,465 x 10,264 ((0,2162 x 0,85) + (0,3305 x 0,53)) 

∆V = 174,01048438241 x 10,264 x 0,358935 

∆V = 411,18296028581 Volt 

∆V = 0,41118296028581 kV 
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Besar voltage drop pada section 2 (Sect Paririsi – Rec 

Sanrobone) adalah sebesar 0,41118296028581  kV. 

%∆V = ∆V/20 x 100 

%∆V = 0,41118296028581/20 x 100 

%∆V = 2,05914801429 % 

Besar % voltage drop pada section 2 (Sect Paririsi – Rec 

Sanrobone) adalah sebesar 2,05914801429 % 

4.3.3 Section 3 (Rec sanrobone – sec tonasa) 

Diketahui :  

R = 0,4608 Ω/km 

X = 0,3572 Ω/km 

L section 3 = 5,45 kms 

I section 3 = 82,215 A 

Diperoleh :  

∆V sect 3 = (√3 x I x L (R cos φ + X sin φ)) + ∆V sebelumnya 

∆V sect 3 = (√3 x 82,215 x 5,45 ((0,4608 x 0,85) + (0,3572 x 0,53))) + 

∆V sebelumnya 

∆V sect 3 = (142,40055714428 x 5,45 x 0,580996) + (∆V 

sebelumnya) 

∆V sect 3 = (450,90113983734 Volt) + (∆V sebelumnya) 

∆V sect 3 = 0,45090113983734 kV + 0,41118296028581 KV 

∆V sect 3 = 0,86208410013 kV 



42 

 

Besar voltage drop pada section 3 (Rec sanrobone – sec 

tonasa) adalah sebesar 0,86208410013 kV. 

%∆V = ∆V/20 x 100 

%∆V = 0,86208410013/20 x 100 

%∆V = 4,31042050065 % 

Besar % voltage drop pada section 3 (Rec sanrobone – sec 

tonasa) adalah sebesar 4,31042050065 % 

 

4.3.4 Section 4 (Sect Tonasa – sec sengka) 

R = 0,4608 Ω/km 

X = 0,3572 Ω/km 

L section 4 = 2,55 kms 

I section 4 = 42,965 A 

Diperoleh :  

∆V sect 4 = (√3 x I x L (R cos φ + X sin φ)) + ∆V sebelumnya 

∆V sect 4 = (√3 x 42,965 x 2,55 ((0,4608 x 0,85) + (0,3572 x 0,53))) + 

∆V sebelumnya 

∆V sect 4 = (110,25258132528 VOLT) + (∆V sebelumnya) 

∆V sect 4 = 0,11025258132528 kV + 0,86208410013 kV 

∆V sect 4 = 0,9723366814 kV 

Besar voltage drop pada section 4 (Sect Tonasa – sec sengka) 

adalah sebesar 0,9723366814 kV. 
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%∆V = ∆V/20 x 100 

%∆V = 0,9723366814/20 x 100 

%∆V = 4,861683407 % 

Besar % voltage drop pada section 4 (Sect Tonasa – sec 

sengka) adalah sebesar 4,861683407 % 

 

4.3.5 Section 5 (Sec Sengka - Sec Kampung Parang) 

R = 0,4608 Ω/km 

X = 0,3572 Ω/km 

L section 5 = 8,35 kms 

I section 5 = 25,83 A 

Diperoleh :  

∆V sect 5 = (√3 x I x L (R cos φ + X sin φ)) + ∆V sebelumnya 

∆V sect 5 = (√3 x 25,83 x 8,35 ((0,4608 x 0,85) + (0,3572 x 0,53))) + 

∆V sebelumnya 

∆V sect 5 = (217,04243414294 VOLT) + (∆V sebelumnya) 

∆V sect 5 = 0, 21704243414294  kV + 0,9723366814 kV 

∆V sect 5 = 1,1893791155 kV 

Besar voltage drop pada section 5 (Sec Sengka - Sec Kampung 

Parang) adalah sebesar 1,1893791155 kV. 

%∆V = ∆V/20 x 100 

%∆V = 1,1893791155/20 x 100 
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%∆V = 5,9468955775 % 

Besar % voltage drop pada section 5 (Sec Sengka - Sec 

Kampung Parang) adalah sebesar 5,9468955775 % 

 

4.3.6 Section 6 (Sec Kampung Parang – Sec Rappokaleleng ) 

R = 0,4608 Ω/km 

X = 0,3572 Ω/km 

L section 6 = 4,45 kms 

I section 6 = 51,075 A 

Diperoleh :  

∆V sect 6 = (√3 x I x L (R cos φ + X sin φ)) + ∆V sebelumnya 

∆V sect 6 = (√3 x 51,075 x 4,45 ((0,4608 x 0,85) + (0,3572 x 0,53))) + 

∆V sebelumnya 

∆V sect 6 = (228,7189539209 VOLT) + (∆V sebelumnya) 

∆V sect 6 = 0, 2287189539209   kV + 1,1893791155 kV 

∆V sect 6 = 1,41809806942 kV 

Besar voltage drop pada section  (sec kampong parang – sec 

rappokaleleng) adalah sebesar 1,41809806942 kV. 

%∆V = ∆V/20 x 100 

%∆V = 1,41809806942/20 x 100 

%∆V = 7,0904903471 % 



45 

 

Besar % voltage drop pada section 6 (Sec Kampung Parang – 

Sec Rappokaleleng) adalah sebesar 7,0904903471 % 

 

4.4 Analisa perhitungan dan evaluasi drop tegangan 

Berdasarkan hasil perhitungan drop tegangan pada sisi jaringan 

tegangan menengah menggunakan software ETAP mendapatkan hasil yang 

lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan rumus pada masing masing 

section di penyulang galesong. Hasil perhitungan drop tegangan 

menggunakan ETAP dengan perhitungan rumus didapatkan selisih dengan 

perhitungan persentase kesalahan atau error = (nilai hasil running etap – 

nilai hasil perhitungan)/nilai hasil perhitungan x 100. Diperoleh hasil seperti 

pada tabel 4.3 : 

Tabel 4.3 Hasil Analisa Perhitungan Dan Etap  

No. Section ∆V  

Rumus 

(kV) 

%∆V V ujung 

Rumus 

(kV) 

V 

ujung 

ETAP 

(kV) 

Selisih 

Rumus -

ETAP 

(%Error) 

SPLN No 

72 Tahun 

1987 

1. Section 1  0,07 0,39 19,92 19,96 0,2 Memenuhi 

2. Section 2 0,41 2,05 19,58 19,77 0,97 Memenuhi 

3. Section 3 0,45 4,31 19,13 19,45 1,67 Memenuhi 

4. Section 4 0,97 4,86 19,02 19,25 1,2 Memenuhi 

5. Section 5 1,18 5,94 18,81 19,13 1,7 *ETAP 

Memenuhi, 

Rumus 

Tidak 

Memenuhi 
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6. Section 6 1,41 7,09 18,58 18,76 0,96 Tidak 

Memenuhi 

 

Dari hasil perhitungan menggunakan rumus maupun hasil running ETAP dapat 

dilihat untuk section 1 hingga section 3 memenuhi SPLN no 72 tahun 1987. 

Sedangkan untuk section 4 secara perhitungan rumus memenuhi tetapi hasil 

running ETAP tidak memenuhi, pada section 5 paling ujung baik secara rumus 

maupun hasil running ETAP keduanya tidak memenuhi SPLN no 72 tahun 1987. 

 

4.5 Simulasi Perbaikan Drop Tegangan 

Dari hasil running ETAP 12.6 yang telah dilakukan dengan data riil 

diketahui nilai tegangan ujung saluran distribusi 20kV pada penyulang 

Galesong di ujung Feeder di Section Rappokaleleng yakni 18,763 kV. 

Mengingat di dalam SPLN no 72 tahun 1987 telah dijelaskan bahwasanya 

jatuh tegangan pada jaringan tegangan menengah 20kV direkomendasikan 

tidak kurang dari -5% dari tegangan nominalnya 20kV, sehingga nilai 

tegangan ujung terkecil diusahakan lebih dari 19 kV. Untuk itu perlu 

dilakukan perbaikan agar tegangan di section tersebut dapat bertambah 

dengan melakukan simulasi etap dan dari hasil simulasi tersebut diusahakan 

mendapatkan nilai tegangan ujung dapat lebih dari 19 kV. 

Seperti pada batasan masalah perbaikan drop tegangan dilakukan 

dengan memperbesar luas penampang konduktor pada penyulang akan 

berdampak secara langsung kenaikan tegangan pada ujung section. Pada 

simulasi kali ini kita lakukan 3 simulasi, simulasi pertama dilakukan 

memperbesar penampang konduktor 150mm ke 240mm dari section 

pangkal feeder hingga recloser sanrobone sehingga dilakukan uprating 

konduktor pada dua section (pangkal feeder – section paririsi dan section 

paririsi – recloser sanrobone). Simulasi kedua dilakukan uprating hanya 
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pada section antara recloser sanrobone hingga section tonasa, dari 

penampang awal 70mm disimulasikan diperbesar menjadi 150mm. Simulasi 

ketiga dilakukan uprating konduktor dari pangkal penyulang hingga section 

tonasa memperbesar penampang menjadi 240mm. memperbesar penampang 

ke 240mm pada tiga section (pangkal feeder – section paririsi, section 

paririsi – recloser sanrobone, recloser sanrobone – section tonasa).  

4.5.1 Simulasi 1 

Melakukan uprating konduktor mainline mulai pangkal 

penyulang hingga recloser sanrobone dari penampang 150mm 

menjadi 240mm sepanjang 7,664 kms. Memperbesar luas penampang 

pada mainline di section pertama didapatkan kenaikan tegangan ujung 

yang awalnya 18,763 kV menjadi 18,866 kV.  

Tegangan Ujung Sebelum dilakukan simulasi pertama : 18,763 kV. 

 

Gambar 4.8 Tegangan Ujung Sect Rappokaleleng Sebelum Dilakukan 

Simulasi Pertama. 

Tegangan Ujung Setelah dilakukan simulasi pertama : 18,866 kV. 

 

Gambar 4.9 Tegangan Ujung Sect Rappokaleleng Setelah di lakukan 

simulasi pertama. 
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4.5.2 Simulasi 2 

Melakukan uprating konduktor mainline mulai recloser 

sanrobone hingga section tonasa dari penampang 70mm menjadi 

150mm sepanjang 5,45 kms akan menaikkan tegangan ujung yang 

awalnya 18,763 KV setelah dilakukan simulasi yang kedua ini 

tegangan ujung di section rappokaleleng menjadi 18,853 kV.  

Tegangan Ujung Sebelum dilakukan simulasi kedua : 18,763 kV. 

 

Gambar 4.10 Tegangan Ujung Sect Rapokaleleng Sebelum Dilakukan 

Simulasi Kedua. 

Tegangan ujung setelah dilakukan simulasi kedua : 18,853 kV. 

 

Gambar 4.11 Tegangan Ujung Sect Rapokaleleng Setelah Dilakukan 

Simulasi Kedua. 

4.5.3 Simulasi 3 

Melakukan uprating konduktor mainline mulai pangkal 

penyulang hingga section tonasa. Pangkal hingga recloser sanrobone 

dari penampang 150mm menjadi 240mm sepanjang 17,928 kms, dan 

dari recloser sanrobone hingga section tonasa dilakukan uprating 

konduktor dari penampang 70mm menjadi 240mm sepanjang 5,45 
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kms. Dari simulasi ketiga ini akan menaikkan tegangan ujung yang 

awalnya 18,763 kV setelah dilakukan uprating konduktor dari pangkal 

hingga section tonasa tegangan ujung di section rappokaleleng 

menjadi 19,016 kV. Dari simulasi ketiga ini didapatkan tegangan 

ujung yang memenuhi SPLN no 72 tahun 1987 yakni 

direkomendasikan tidak kurang dari 19 kV. 

Tegangan Ujung Sebelum dilakukan simulasi ketiga : 18,763 kV. 

 

Gambar 4.12 Tegangan Ujung Sect Rapokaleleng Sebelum Dilakukan 

Simulasi Ketiga 

Tegangan ujung setelah dilakukan simulasi ketiga : 19,016 kV. 

 

Gambar 4.13 Tegangan Ujung Sect Rapokaleleng Setelah Dilakukan 

Simulasi Ketiga 

Dari ketiga hasil simulasi yang dilakukan dapat dirangkum dalam 

tabel 4.4: 
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Tabel 4.4 Hasil Simulasi 

Simulasi Besar (mm) 

Penampang 

Uprating 

Panjang 

(kms) 

Uprating 

Konduktor 

Teganga

n Ujung 

(kV) 

(%) 

Kenaikan 

Tegangan 

SPLN 72 

:1987 

Simulasi 

1 

Uprating 

150 ke 240 

7,664 kms 18,866 0,54 % Tidak 

Memenuhi 

Simulasi 

2 

Uprating 70 

ke 150 

5,45 kms 18,853 0,47 % Tidak 

Memenuhi 

Simulasi 

3 

Uprating 

150 & 70 ke 

240  

23.378 kms 19,016 1,34 % Memenuhi 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Hasil perhitungan Tegangan Ujung dengan menggunakan rumus 

adalah sebesar 18,58 kV dengan Besar Jatuh Tegangan 1,42 kV. 

Sedangkan Hasil perhitungan Tegangan Ujung menggunakan 

ETAP 12.6 adalah sebesar 18,76 Kv dengan Besar Jatuh 

Tegangan 1,24 kV.  

2. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi drop 

tegangan adalah dengan melakukan uprating konduktor. 

Penggunaan software ETAP yang telah dilakukan dapat dijadikan 

sebagai referensi dikarenakann hasil perhitungan software ETAP 

dengan perhitungan rumus didapatkan hasil yang relatif sama.  

3. Hasil dari simulasi uprating konduktor pada feeder Galesong 

untuk menaikkan tegangan menggunakan software ETAP 

didapatkan tegangan ujung sebesar 19,016 kV. 

 

5.2 Saran 

1. Solusi untuk menangani drop tegangan yang dapat dilakukan 

adalah dengan memperbesar luas penampang konduktor, dengan 

memperbesar luas penampang konduktor dapat menaikkan 

tegangan di section ujung, sehingga masalah drop tegangan pada 

ujung jaringan tegangan menengah dapat diatasi. 

2. Dari ketiga simulasi yang telah dilakukan dampak perubahan 

yang terlihat signifikan yakni simulasi ketiga dengan melakukan 

uprating konduktor dari pangkal hingga section tonasa akan 

diperoleh tegangan ujung 19,016 kV dan melalui running ETAP 

tersebut tegangan ujung pada section 6 memenuhi SPLN no 72 

tahun 1987. 
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