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STUDI PENENTUAN KAPASITAS PEMUTUS TENAGA SISI 20 KV 

PADA GARDU INDUK 60 MVA WONOGIRI 

 

Abstrak 

 

Pada jaringan distribusi 20 kV sangat memerlukan sistem pengaman untuk perlindungan 

jaringan dan peralatan tenaga listrik terutama pada peralatan yang memiliki harga mahal 

seperti transformator tenaga. Sistem pengaman tenaga listrik minimum terdiri dari 

transformator ukur, relay, dan PMT atau CB (circuit breaker). PMT atau CB (circuit breaker) 

adalah alat untuk membuka dan menutup suatu rangkaian listrik dalam kondisi berbeban, 

serta mampu menutup dan membuka saat terjadi gangguan akibat hubung singkat. Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui berapa besar kapasitas PMT atau CB (circuit breaker) 

yang dipakai pada Gardu Induk Wonogiri sesuai dengan ratingnya. Penentuan besar kapasitas 

PMT atau CB (circuit breaker) menggunakan metode perhitungan arus hubung singkat 3 fasa 

dimana memiliki arus hubung singkat yang paling tinggi. Ada 2 bagian  hubung singkat 3 

fasa yang harus dihitung yaitu arus hubung singkat bus 20 kV, arus hubung singkat 

penyulang. Setelah itu akan disimulasikan dengan menggunakan Etap 12.6 sebagai 

perbandingan dalam perhitungan besar arus hubung singkat yang terjadi pada jaringan 

distribusi. Dari hasil perhitungan matematis didapatkan nilai arus PMT atau CB (circuit 

breaker) sebesar 19.34 kA pada busbar 20 kV dan 14.22 kA pada penyulang sedangkan pada 

simulasi etap 12.6 didapatkan 19.32 kA pada busbar 20 kV dan 14.22 kA pada penyulang, 

sehingga memiliki perbedaan antara perhitungan matematis dan simulasi etap 12.6 pada 

busbar 20 kV yaitu sebesar 0.02 kA, maka kapasitas PMT atau CB (circuit breaker) pada 

busbar 20 kV dengan In 2000 A dan kapasitas 20 kA, pada penyulang dengan In 2000 A dan  

kapasitas 16 kA.  

Kata Kunci: Arus Hubung Singkat, PMT, Etap 12.6 

 

Abstract 

 

in a 20 kV distribution network it is desperate for a safety system for the protection of 

networks and power equipment especially on expensive equipment such as power 

transformers. Minimum electrical power system consists of a transformer measuring, relay, 

and PMT or CB (circuit breaker). PMT or CB (circuit breaker) is a tool to open and close an 

electrical circuit in load condition, and able to close and open when interference caused by 

short circuit. The purpose of this study is to find out how much capacity of PMT or CB 

(circuit breaker) used on Wonogiri Substation in accordance with its rating. Determination of 

PMT or CB (circuit breaker) capacity using 3 phase short circuit current calculation method 

which has the highest short circuit current. There are 2 parts of short circuit 3 phase which 

must be calculated that short circuit bus current is 20 kV, short circuit short circuit. After that 

it will be simulated using Etap 12.6 as a comparison in the calculation of the large short-

circuit current that occurs on the distribution network. From the mathematical calculation we 

get the value of PMT or CB (circuit breaker) flow of 19.34 kA on the busbar 20 kV and 14.22 

kA in the repeater whereas in etet simulation 12.6 obtained 19.32 kA on busbar 20 kV and 

14.22 kA at repeater, so as to have the difference between mathematical calculation and etap 

simulation 12.6 on busbar 20 kV that is 0.02 kA, the capacity of PMT or CB (circuit breaker) 

on busbar 20 kV with In 2000 A and capacity of 20 kA, in repeater with In 2000 A and 

capacity of 16 kA.    

Keywords: Short Circuit Flow, PMT, Etap 12.6 
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1. PENDAHULUAN 

Jaringan distribusi berfungsi sebagai sarana untuk menyalurkan tenaga listrik ke konsumen. 

Dalam penyaluran tenaga listrik ke pusat beban suatu sistem distribusi harus disesuaikan  

kondisi setempat dengan memperhatikan faktor beban, lokasi beban, perkembangan di masa 

mendatang serta keandalan dalam penyaluran tenaga listrik. Suatu jaringan distribusi sangat 

menentukan dalam kualitas dan kontinyuitas dalam pelayanan kepada konsumen. Jaringan 

listrik yang handal dan berkelanjutan serta sumber energi yang tinggi dalam peningkatan dan  

pengembangan jaringan listrik dapat menciptakan sistem tenaga yang lebih aman, hemat 

energi, dan ekonomis. Perkembangan jaringan listrik juga dipengaruhi oleh faktor 

perkembangan penduduk dan industri- industri baru yang akan dialiri listrik. Sistem distribusi  

listrik merupakan bagian  yang esensial dalam mengatasi pertumbuhan kebutuhan energi 

yang cukup pesat, perencanaan yang matang diperlukan dalam pembangunan jaringan  

distribusi  (Amini, 2009). 

 Sering terjadi gangguan hubung singkat pada jaringan distribusi tenaga dimana 

penghantar yang berarus terhubung dengan penghantar lain atau dengan tanah. Gangguan  

hubung singkat dapat menimbulkan arus yang jauh lebih besar dari arus normal terutama 

pada arus hubung singkat tiga fasa (Kersting, 2013).  Bila gangguan hubung singkat 

dibiarkan berlangsung dengan lama pada suatu sistem daya maka akan mempengaruhi kinerja 

kestabilan sistem daya sehingga akan mengganggu pelayanan kepada konsumen. 

Jaringan distribusi sangat memerlukan pengaman sebagai perlindungan peralatan dan 

jaringan distribusi terutama pada peralatan yang memiliki harga mahal seperti transformator 

daya yang memiliki peranan penting untuk menurunkan tegangan dari 150 kV menjadi 20 

kV. Dengan adanya PMT atau CB (circuit breaker) maka akan meminimalisir kerusakan yang 

terjadi (E.Liu, 2008). Dalam penentuan kapasitas sesuai rating maka gangguan yang harus 

dihitung adalah  arus hubung singkat tiga fasa pada transformator daya, busbar 20 kV, dan 

penyulang.  

Dalam perancangan dan analisa sebuah sistem tenaga listrik, sebuah software aplikasi 

sangat dibutuhkan untuk merepresentasikan kondisi real sebelum sebuah sistem 

direalisasikan. ETAP (Electric Transient and Analysis Program) power station 12.6 

merupakan salah satu software aplikasi yang digunakan untuk mensimulasikan sistem tenaga 

listrik pada arus hubung singkat. Arus hubung singkat dipengaruhi oleh panjang saluran 

karena besarnya impedansi saluran bergantung pada panjang kabel, jenis kabel, dan diameter 

kabel yang digunakan (Sneha, 2013). 
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1. 2  Rumusan Masalah 

1) Seberapa besar arus hubung singkat 3 fasa pada transformator, busbar 20 kV, dan 

penyulang ?  

2) Seberapa besar kapasitas PMT atau CB (circuit breaker) yang terdapat pada Gardu 

Induk Wonogiri sisi 20 kV ? 

3) Bagaimana perbandingan antara hasil  simulasi Etap 12.6 dengan hasil perhitungan ? 

1.3  Tujuan Penelitian 

1) Untuk mengetahui besar arus hubung singkat 3 fasa pada transformator, busbar 20 kV, 

penyulang. 

2) Untuk mengetahui besar kapasitas PMT atau CB (circuit breaker)  yang terdapat pada 

Gardu Induk Wonogiri sisi 20 kV. 

3) Untuk mengetahui perbandingan antara hasil simulasi Etap 12.6 dengan hasil 

perhitungan. 

1.4  Manfaat Penelitian 

1) Bisa berguna  untuk evaluasi terhadap Gardu Induk Wonogiri.  

2) Bisa Berguna untuk menentukan kapasitas PMT atau CB (circuit breaker) yang 

digunakan sesuai standart. 

2. METODE 

2.1 Rencana Penelitian 

Rencana pelaksanaan penelitian yang dilakukan penulis dengan metode sebagai berikut: 

 1)   Studi Literatur 

Pengumpulan referensi sebanyak-banyaknya dari buku-buku, penelitian 

sebelumnya,   tinjauan pustaka, dan jurnal-jurnal sebagai acuan yang dapat 

mendukung teori untuk penyelesaian penelitian. 

 2)   Pengumpulan data 

Data diperoleh dengan cara mengikuti prosedur yang ada di instansi, yaitu 

dengan mengirimkan surat izin untuk pengambilan data dari pihak universitas kepada 

PT. PLN APJ Surakarta dan Gardu Induk Wonogiri 150 kV, lalu menunggu balasan 

dari pihak instansi, setelah mendapat surat balasan kemudian dilakukan pengambilan 

data sesuai kebutuhan penelitian. Data yang dibutuhkan yaitu berupa kapasitas 

transformator daya, reaktansi transformator daya, impedansi penyulang, daya trafo 

distribusi, panjang saluran penyulang, kapasitas terpasang. 
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3)   Analisis Data 

Data yang diperoleh dari PT. PLN APJ Surakarta dan Gardu Induk Wonogiri 150 

kV kemudian dianalisa untuk memastikan data sudah lengkap semua dan siap untuk 

dipakai dalam analisis perhitungan. 

4)   Analisis Perhitungan 

Menentukan nilai yang dibutuhkan pada penentuan kapasitas PMT atau CB 

(circuit breaker)   sesuai dengan ratingnya. 

5)   Pemodelan sistem tenaga listrik dengan Etap Power Station 12.6 

Single line diagram sistem tenaga listrik dibuat untuk simulasi rangkaian dengan 

menggunakan etap power station 12.6 yang disusun berdasarkan data yang diberikan 

PT PLN APJ Surakarta 

 6)   Analisis Hasil 

Bertujuan untuk membandingkan antara hasil perhitungan dengan hasil simulasi 

etap power station 12.6 

 7)   Kesimpulan 

Tahapan ini adalah kesimpulan hasil perhitungan dari penentuan kapasitas PMT 

atau CB (circuit breaker)  sesuai rating yang digunakan. 

2.2  Flowchart Penelitian 
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Gambar 1. Flowchart penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Data – data perhitungan  

      1)  Transformator daya   

Kapasitas  : 60 MVA 

Impedansi urutan positif : 13 % 

Tegangan nominal : 150/20 kV 

Arus nominal sisi 150 kV           : 236,68 A 

Arus nominal sisi 20 kV      : 1734,1 A 

      2)  Penghantar  

Jenis penghantar : XLPE  

Ukuran penghantar : 150 mm2 

Impedansi urutan positif  : 0,0396 + j 0,3464 Ω / Km 

 

 Apakah hasil  

perhitungan  sesuai 

dengan hasil    

simulasi etap? 

 

Analisa hasil 

Menghitung arus hubung singkat 

3 fasa pada transformator, busbar 

20 kV, penyulang 

Selesai  

Menentukan rating  kA PMT 

 

Input data 

Menjalankan simulasi 

A B C 
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3.2       Perhitungan matematis 

Perhitungan matematis digunakan untuk mencari impedansi sumber, impedansi 

transformator dan impedansi penyulang, serta untuk menentukan arus hubung singkat 

tiga fasa untuk mengetahui besar rating kA pada PMT atau CB (circuit breaker) 

3.2.1   Menentukan Impedansi Sumber 

Untuk menentukan impedansi sumber di sisi busbar 20 kV, maka harus   dihitung 

impedansi sumber di busbar150 kV. Menurut J.C Das (2011), dengan menggunakan 

MVA hubung singkat tiga fasa, impedansi ekivalen sistem urutan positif dan negatif 

dalam ohm ditentukan dengan :  

Impedansi sumber di busbar 150 kV  pada gardu induk Wonogiri dengan daya dasar 

sebesar 100 MVA.  

 Untuk Perhitungan impedansi sumber  sebagai berikut: 

  Zsumber =  Xs1 = j 
𝐾𝑉𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟

2

𝑀𝑉𝐴𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟
   (Ω )...................................................................................(1) 

 Untuk tegangan 150 kV: 

  Zsumber = Xs1 = 
(150)2 𝑘𝑉

100 𝑀𝑉𝐴
  = 225 (Ω)  

Data arus hubung singkat tiga fasa pada sisi primer pada gardu induk wonogiri 

adalah: 

Ihs3φ = 18 kA, maka MVA hubung singkat tiga fasa pada sisi primer gardu induk 

wonogiri adalah: 

  MVAhs3φ = √3  x Ihs3φ x kVprimer ..................................................................................(2) 

  MVAhs3φ = √3  x 18 (kA) x 150 (kV) 

  MVAhs3φ = 4671 MVA 

  Impedansi sumber urutan positif pada sisi primer gardu induk Wonogiri adalah: 

           Xs  = j 
𝐾𝑉𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟

2

𝑀𝑉𝐴ℎ𝑠3𝜑
        (Ω).................................................................................................(3) 

              = j 
1502 (𝑘𝑉)

4671 (𝑀𝑉𝐴) 
    (Ω) 

          = j 4,81            (Ω) 

 Dalam satuan per unit (pu) adalah: 

  Xs1 = j 
4,81  Ω

225  Ω
 = j 0,0214 (pu) 

 

3.2.2   Menentukan Reaktansi Transformator 

 Nilai reaktansi transformator urutan positif adalah: 
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 XT1 = j 0,13 (pu) 

          = XT x 
𝑀𝑉𝐴2

𝑀𝑉𝐴1
 x 

𝐾𝑉1
2

𝐾𝑉2
2  (pu)  ..................................................................................(4) 

          = j 0,13 x 
100 (𝑀𝑉𝐴)

60 (𝑀𝑉𝐴)
 x

1502 (𝑘𝑉)

1502 (𝑘𝑉)
   (pu) 

             = j 0,2167  (pu) 

 

3.2.3    Impedansi penyulang 

 Untuk Perhitungan impedansi penyulang sebagai berikut: 

  Zdasar   = 
𝐾𝑉2

𝑀𝑉𝐴𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟
  (Ω) 

           =  
202  (𝑘𝑉)

100 (𝑀𝑉𝐴)
= j 4 (Ω) 

 Impedansi penyulang urutan positif dalam per unit: 

  Zpositif  = 
𝑍𝑝𝑒𝑛𝑦𝑢𝑙𝑎𝑛𝑔

𝑍𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟
       (pu) .........................................................................................(5) 

              = 
0,0396 + j 0,3464 

4
     (pu) 

                = 0,0099 + j0,0866 (pu) 

3.2.4  Arus hubung singkat tiga fasa untuk gangguan di penyulang  

 

Gambar 2. Diagram satu garis untuk gangguan di penyulang 

 

 Gambar 3. Diagram impedansi urutan positif untuk gannguan diujung penyulangzArus  

 hubung singkat tiga fasa di penyulang adalah: 

        I3φ  =  
 𝑉𝑓

𝑍1
  (pu)......................................................................................................(6) 
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  = 
1∠0°

Zsumber+ Ztrafo+ Zpenyulang 
  (pu) 

 = 
1∠0°

j 0,0214  + j 0,2167 + 0,0099+j0,0866 
 (pu) 

  = 
1∠0°

0,0099+𝑗0,3247
 (pu) 

    = 
1∠0°

0,3249 ∠ 88,25°
 = 3,08 ∠- 88,25° (pu) 

 Arus dasar sisi 20 kV: 

  Idasar = 
𝑀𝑉𝐴𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑥 1000  

√3 𝑥 𝐾𝑉𝑑𝑎𝑠𝑎𝑟 
 (A)............................................................................................(7) 

  = 
100 (𝑀𝑉𝐴 )𝑥 1000

√3 𝑥 20 (𝑘𝑉)
 (A) 

  = 2886,8 (A) 

 Maka arus hubung singkat tiga fasa dalam amper adalah: 

      Ihs3φ = Idasar x I3φ ................................................................................................................................................................(8) 

          = 2886,8 (A) x 3,08 (pu)= 8,89 (kA) 

Karena setiap penyulang memiliki impedansi sama maka arus hubung singkat sama 

yaitu sebesar 8,89 (kA) 

3.2.5   Arus hubung singkat tiga fasa untuk gangguan di busbar 20 kV adalah: 

 

    Gambar 4. Diagram satu garis untuk gangguan titik gangguan di busbar 20 kV 

 

     Gambar 5. Diagram impedansi urutan positif untuk gangguan di busbar 20 kV 

 Arus hubung singkat tiga fasa di busbar 20 kV adalah: 

        I3φ      =  
 𝑉𝑓

𝑍1
    (pu) 
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  = 
1∠0°

𝑍𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟+ 𝑍𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜   
    (pu) 

    = 
1∠0°

𝑗 0,0214+𝑗 0,2167
     (pu)   

   = 
1∠0°

0,2381 ∠ 90°
 = 4,19∠- 90°  (pu)   

 Arus hubung singkat dalam amper adalah: 

        Ihs3φ    = Idasar x I3φ 

  = 2886,8 (A) x 4,19 (pu) = 12,09 ( kA) 

3.3 Simulasi hubung singkat dengan Etap 12.6  

Simulasi menggunakan etap 12.6 dengan menggunakan standart ANSI dengan 

frekuensi  50 Hz. Simulasi digunakan untuk mencari arus hubung singkat tiga fasa 

yang terjadi pada penyulang  jaringan distribusi 20 kV, karena memiliki arus hubung 

singkat yang paling besar. Dimana pada gardu induk wonogiri 150 kV mempunyai 

tiga penyulang yaitu penyulang WNI 3, penyulang WNI 6, penyulang WNI 8.  

Pengambilan data diambil dari tiga rayon yaitu rayon Sukoharjo, rayon Wonogiri dan 

rayon Jatisrono. 

Nama 

Penyulang 
Daya Trafo 

(kVA) 
Panjang Saluran 

(Km) 

Jenis Penghantar 
(mm2) 

Kapasitas 

Terpasang  

(kVA) 

WNI 3 

50 11,2 XLPE 3x150 33 

50 9,6 XLPE 3x150 31 

100 8 XLPE 3x150 63 

100 6,4 XLPE 3x150 71 

100 4,8 XLPE 3x150 68 

200 3,2 XLPE 3x150 162 

200 1,6 XLPE 3x150 170 

WNI 6 

50 19,2 XLPE 3x150 31 

50 17,6 XLPE 3x150 29 

50 16 XLPE 3x150 33 

100 14,4 XLPE 3x150 72 

100 12,8 XLPE 3x150 61 

100 11,7 XLPE 3x150 76 

100 8,5 XLPE 3x150 68 

100 7 XLPE 3x150 65 

160 4,5 XLPE 3x150 102 

160 3,2 XLPE 3x150 114 

200 2 XLPE 3x150 157 

200 1,6 XLPE 3x150 169 

WNI 8 

50 14,5 XLPE 3x150 23 

50 12 XLPE 3x150 27 

50 11,5 XLPE 3x150 31 

100 9,2 XLPE 3x150 67 

100 7,6 XLPE 3x150 72 
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Tabel 1. Data gardu induk Wonogiri 

 

 

 
Gambar 6. Single line diagram pada etap 12,6 

100 6 XLPE 3x150 74 

160 4,5 XLPE 3x150 101 

160 3,7 XLPE 3x150 116 

200 1,6 XLPE 3x150 171 
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Gambar 7. Hasil arus hubung singkat tiga fasa pada simulasi etap 12.6 
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Hasil simulasi Etap 12.6 
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Tabel 2. Perbandingan antara perhitungan dan simulasi etap 12.6 

penentuan Pemutus Tenaga (PMT) 

 

Perbandingan 
Busbar 

20 kV 

Penyulang 

 

Perhitungan 19,34 (kA) 14,22 (kA) 

Simulasi Etap 

12.6 
19,32(kA) 14,22 (kA) 

 

Nilai kapasitas PMT atau  CB (circuit breaker) waktu sesaat: 

Perhitungan : 

            1) penyulang  = Ihs3φ x 1,6  (kA) 

 = 8,89 x 1,6 (kA) 

  = 14,22  (kA) 

            2) busbar 20 kV = Ihs3φ x 1,6  (kA) 

  = 12,09  x 1,6  (kA) 

  = 19,34 kA  (kA) 

 Simulasi etap 12.6 : 

            1) penyulang       = Ihs3φ x 1,6  (kA) 

  = 8,89 x 1,6  (kA) 

  = 14,22 kA  (kA) 

            2) busbar 20 kV  = Ihs3φ x 1,6  (kA) 

  = 12,08 x 1,6  (kA) 

  = 19,32  (kA) 

  

Hasil perbandingan nilai arus PMT atau CB (circuit breaker)  antara perhitungan dan 

simulasi Etap 12.6 memiliki persamaan pada penyulang yaitu sebesar 14,22 kA, 

sedangkan pada busbar 20 kV memiliki perbedaan sebesar 0,02 kA yaitu sebesar 

antara 19,34 (kA) dan 19,32(kA) , maka kapasitas PMT atau CB (circuit breaker) pada 

busbar 20 kV dengan In 2000 A dan kapasitas 20 kA, pada penyulang dengan In 2000 A dan  

kapasitas 16 kA.  
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PENUTUP 

Perbandingan antara perhitungan matematis dan Etap 12.6 pada penentuan arus hubung 

singkat tiga fasa maka telah disimpulkan sebagai berikut : 

1)  Perbandingan arus hubung singkat tiga fasa antara perhitungan matematis dengan simulasi 

Etap 12.6 tidak memiliki perbedaan  cukup besar.  Perbedaan hanya terjadi pada busbar 

20 kV yaitu 0,01 kA antara 12,09 kA dan 12,08 kA, sedangkan pada penyulang  memiliki 

hasil yang sama. 

2)  Perbandingan Pemutus Tenaga (PMT) antara perhitungan matematis dengan simulasi Etap 

12.6 tidak memiliki perbedaan  cukup besar.  Perbedaan hanya terjadi pada busbar 20 kV 

yaitu 0,02 kA antara 19,34 kA dan 19,32 kA, sedangkan pada penyulang  memiliki hasil 

yang sama, maka kapasitas PMT atau CB (circuit breaker) pada busbar 20 kV dengan In 2000 A 

dan kapasitas 20 kA, pada penyulang dengan In 2000 A dan  kapasitas 16 kA. 
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