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ABSTRAK 

Pengoperasian transformator yang handal sangat diperlukan dalam sistem tenaga listrik. 
Transformator dilengkapi dengan pengaman-pengaman sesuai dengan kebutuhan. Untuk 
transformator daya sistem proteksi yang digunakan adalah relai diferensial. Dalam pengoperasiannya 
relai diferensial kadang melakukan kesalahan kerja yang mengakibatkan transformator yang 
diproteksi mengalami trip meskipun pada kenyataannya transformator dalam keadaan normal. Salah 
satu faktor yang menyebabkan hal ini tejadi adalah adanya fenomena arus inrush yang terjadi pada 
transformator sehingga mengganggu kinerja relai diferensial. Pada Gardu Induk Batu Besar PT. PLN 
Batam, relai diferensial pada transformator #1 mengalami trip ketika transformator #2 sedang proses 
energisasi sehingga timbul arus inrush pada transformator #2 yang justru menyebabkan transformator 
#1 trip. Maka diperlukan perhitungan untuk mengetahui dampak arus inrush terhadap kerja relai 
diferensial dan metode penyetelan relai diferensial terhadap gangguan arus inrush. Dari analisa yang 
dilakukan, Ketika terjadi gangguan arus inrush pada transformator #2 150 kV Gardu Induk Batu Besar 
Batam, nilai parameter pada relai diferensial pada transformator #1 mengalami perubahan, nilai arus 
diferensial (Id) menjadi 12,693 Ampere dan arus setting (Iset) sebesar 11,8365 Ampere. Begitu pula 
dengan nilai seting slope pada relai diferensial. Ketika terjadi gangguan arus inrush pada 
transformator #2 150 kV Gardu Induk Batu Besar Batam, nilai slope mengalami kenaikan 77,3% 
sehingga terdeteksi sebesar 107% sehingga relai diferensial trip. Selain itu juga penyetelan relai 
diferensial dapat dilakukan dengan memperhatikan parameter slope dan juga arus setting (Iset) dari 
relai agar disetel lebih tinggi terhadap gangguan yang terjadi. Dari gangguan yang terjadi didapatkan 
slope sebesar 107% dari setelan yang seharusnya 100%. Untuk arus diferensial (Id) yang bekerja ketika 
gangguan adalah 12,693 Ampere dan arus settingnya (Iset) adalah 11,8365 Ampere. Maka penyetelan 
ulang harus lebih tinggi dari nilai parameter tersebut. Maka didapatkan setelan slope sebesar 150 % 
yang arus settingnya (Iset) didapatkan sebesar 17,75475 Ampere. 
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1. Pendahuluan 

PT. PLN Batam merupakan perusahaan yang 
bergerak di bidang penyuplai listrik bagi 
masyarakat Batam. Demi keselamatan kerja maka 
seluruh peralatan listrik dilengkapi dengan sistem 
proteksi sebagai pengaman dari gangguan yang 
dapat menghambat proses pendistribusian listrik 
berlangsung. Dalam aplikasinya sering kali terjadi 
permasalahan selama proses suplay listrik 
berlangsung, baik dalam pembangkitan, transmisi, 
ataupun distribusi, sehingga menyebabkan 
kerugian finansial bagi perusahaan. Pengoperasian 
transformator yang handal sangat diperlukan 
dalam sistem tenaga listrik. Dimana transformator 
dilengkapi dengan pengaman-pengaman sesuai 
dengan kebutuhan. Untuk transformator daya 
sistem proteksi yang digunakan salah satunya 
adalah relai diferensial. Dalam pengoperasiannya 
relai diferensial kadang melakukan kesalahan kerja 
yang mengakibatkan transformator yang 

diproteksi mengalami trip meskipun pada 
kenyataannya transformator dalam keadaan 
normal. Salah satu faktor yang menyebabkan hal 
ini tejadi adalah adanya fenomena arus inrush yang 
terjadi pada transformator sehingga mengganggu 
kinerja relai diferensial. Pada Gardu Induk Batu 
Besar PT. PLN Batam, relai diferensial pada 
transformator #1 mengalami trip ketika 
transformator #2 sedang proses energisasi 
sehingga timbul arus inrush pada transformator #2 
yang justru menyebabkan transformator #1 trip. 

Timbulnya arus inrush pada saat 
energisasi transformator adalah satu fenomena 
yang terjadi pada sistem tenaga listrik. Arus inrush 
adalah arus yang memiliki nilai cukup tinggi dan 
bersifat tiba-tiba yang timbul pada saat 
transformator dioperasikan. Arus tersebut 
mempunyai nilai beberapa kali dari arus beban 
penuh normal. Jika tidak ada usaha untuk 
mengurangi arus tersebut, maka dalam jangka 
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pendek akan menyebabkan seringnya sistem 
proteksi dari transformator mengalami kesalahan 
kerja dan penurunan kualitas daya dari sistem 
tenaga listrik. Sedangkan untuk jangka panjang 
akan memperpendek umur kerja transformator 
karena arus inrush mempengaruhi isolasi dan 
belitan transformator (Titiek Suheta, 2010). Relai 
diferensial adalah salah satu relai pengaman utama 
sistem tenaga listrik yang bekerja seketika tanpa 
koordinasi relai disekitarnya sehingga waktu kerja 
dapat dibuat secepat mungkin. Daerah 
pengamanannya dibatasi oleh pasangan trafo arus 
dimana relai diferensial dipasang sehingga relai 
diferensial tidak dapat dijadikan sebagai pengaman 
cadangan untuk daerah berikutnya. Proteksi relai 
diferensial bekerja dengan prinsip keseimbangan 
arus (Liem Ek Bien el all, 2007). 

Selanjutnya akan dibahas dampak arus 
inrush terhadap kinerja relai diferensial dan metode 
penyetelan relai diferensial terhadap gangguan 
arus inrush. 

2. Model Perhitungan Matematis 

Dalam perhitungan ini akan menentukan rasio CT 
yang ideal untuk trafo #1 G.I. Batu Besar. Setelah 
itu dilakukan perhitungan besar error mismatch 
pada transformator arus yang terpasang pada trafo 
#1 G.I. Batu Besar. Setelah itu akan dihitung besar 
nilai arus setting (Iset) dan besar nilai arus 
diferensial (Id) pada relai diferensial ketika 
keadaan normal maupun ketika kondisi gangguan. 
Setelah itu dilakukan penyetelan ulang terhadap 
relai diferensial. 

2.1 Pemilihan Rasio CT Ideal 

Mencari arus nominal pada trafo (Liem Ek Bien et 
al, 2007): 
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Dalam pemilihan CT Ratio, sebaiknya yang 
mendekati Irating, maka menghitung Irating  
(Liem Ek Bien et al, 2007): 

                    

Dimana: 

In = Arus Nominal (A)  

S = Daya yang tersalur (MVA) 

V = Sisi tegangan pada trafo (V) 

2.2 Menghitung Error Mismatch 

Error mismatch dapat ditentukan dengan 
membandingkan ratio CT ideal dengan yang ada 
dipasaran, dengan pertimbangan tidak melebihi 5 

% dari besar ratio CT yang dipilih. Error 
mismatch merupakan kesalahan dalam membaca 
perbedaan arus dan tegangan di sisi primer dan 
sekunder transformator serta pergeseran fasa di 
trafo tersebut (Anna Istimaroh et al, 2013). 

Maka untuk menapatkan nilai error mismatch 
adalah (Anna Istimaroh et al, 2013): 
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Dimana: 

CT (ideal) = trafo arus ideal  

V1 = teg. Sisi tinggi (V) 

V2 = teg. Sisi rendah (V) 

2.3 Menghitung Nilai Arus Diferensial 
(Id) dan Arus Setting Relai Diferensial 
(Iset) 

Untuk menghitung nilai Iprimer dan 

Isekunder (Ir. Zulkarnain, 2011): 

            

            

Dimana: 

Ip = Arus primer (A)  

CT1 = Nilai rasio CT 1  

Is = Arus sekunder (A)  

I = Arus yang mengalir (A) 

Untuk menghitung arus diferensial (Liem Ek Bien 
et al, 2007): 

           

Dimana: 

Id = Arus diferensial (A)  

Ip = Arus primer (A) 

Is = Arus sekunder (A) 

Menghitung arus penahan (restrain) ketika terjadi 
gangguan: 
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Dimana: 

Ir = Arus penahan (A)  

Ip = Arus primer (A) 

Is = Arus sekunder (A) 

Menghitung Isetting relai diferensial: 

                        

2.4 Menghitung Nilai Slope Relai 
Diferensial 

Untuk menghitung nilai setting slope (Liem Ek 
Bien et al, 2007): 

         
  

  
           

Dimana: 

Id = Arus diferensial (A)  

Ip = Arus penahan (A) 

3. Metodologi Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pembahasan 

Dengan model matematis terdahulu yang telah 
dibangun maka perhitungan kinerja relai 
diferensial dapat dilakukan. Data yang diperoleh 
dari Gardu Induk Batu Besar Batam diolah dan 
dimasukkan kedalam sistem perhitungan. Dalam 
perhitungan ini akan diketahui rasio CT yang ideal 
untuk trafo. Setelah itu dilakukan perhitungan 
besar error missmatch pada transformator arus 
yang terpasang pada trafo #1 G.I. Batu Besar 
apakah masih berada dibawah standar dari error 
mismatch trafo arus. Setelah itu akan dihitung 
besar nilai arus setting (Iset) dan besar nilai arus 
diferensial (Id) pada relai diferensial ketika 
keadaan normal maupun ketika kondisi gangguan 
untuk mengetahui kinerja relai diferensial. Setelah 
itu dilakukan penyetelan ulang terhadap relai 
diferensial. 

Untuk rasio CT ideal yang terpasang 
pada trafo #1 G.I. Batu Besar, didapatkan untuk 
rasio CT sisi 150 kV (CT 1) adalah 150 : 1 dan 
untuk rasio CT sisi 20 kV (CT 2) adalah 1000 : 1. 
Dari data yang didapatkan, rasio CT yang 
terpasang pada trafo #1 G.I. Batu Besar adalah 
untuk rasio CT sisi 150 kV (CT 1) = 300 : 1 dan 
untuk rasio CT sisi 20 kV (CT 2) = 1000 : 1. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa rasio CT yang 
terpasang pada trafo #1 G.I. Batu Besar 
merupakan rasio CT ideal. 

Nilai error mismatch pada transformator 
arus sisi 150 kV dan sisi 20 kV dari perhitungan 
didapatkan pada transformator arus sisi 150 kV 
sebesar 0,44 %. Sedangkan untuk nilai error 
mismatch pada transformator arus sisi 20 kV adalah 
sebesar 2,25 %, keduanya masih dibawah standar 
yang ditentukan yaitu sebesar 5 %. 

Ketika transformator #1 150 kV Gardu 
Induk Batu Besar Batam dalam kondisi normal, 
nilai parameter pada relai diferensial seperti nilai 
arus diferensial (Id) adalah sebesar 0,401 Ampere 
dan arus setting (Iset) sebesar 0,405 Ampere. 
Namun ketika terjadi gangguan arus inrush pada 
transformator #2 150 kV Gardu Induk Batu Besar 
Batam, nilai parameter pada relai diferensial 
mengalami perubahan, dimana nilai arus 
diferensial (Id) menjadi 12,693 Ampere dan arus 
setting (Iset) sebesar 11,8365 Ampere. Sehingga 
ketika gangguan terjadi, arus diferensial (Id) 
mengalami kenaikan sebesar 12,292 Ampere dan 
arus setting mengalami kenaikan sebesar 11,4315 
Ampere. Ketika transformator #1 150 kV Gardu 
Induk Batu Besar Batam dalam kondisi normal, 
nilai arus setting (Iset) lebih besar daripada nilai 
arus diferensial (Id), sehingga relai tidak 
mengalami trip. Namun ketika terjadi gangguan 
arus inrush pada transformator #2 150 kV Gardu 
Induk Batu Besar Batam, selain perubahan kedua 
parameter tersebut, nilai arus setting (Iset) 
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menjadi lebih kecil daripada nilai arus diferensial 
(Id), sehingga relai mengalami trip. 

Begitu pula dengan nilai seting slope pada 
relai diferensial. Pada relai diferensial, nilai setting 
slope pada relai diferensial disetel sebesar 100 %. 
Ketika transformator #1 150 kV Gardu Induk 
Batu Besar Batam dalam kondisi normal, nilai slope 
adalah 29,7 %. Namun ketika terjadi gangguan 
arus inrush pada     transformator #2 150 kV 
Gardu Induk Batu Besar Batam, nilai slope 
mengalami kenaikan 77,3 % sehingga terdeteksi 
sebesar 107 % sehingga relai diferensial trip. 

Penyetelan relai diferensial 
memperhatikan parameter slope dan juga arus 
setting (Iset) dari relai agar disetel lebih tinggi 
terhadap gangguan yang terjadi. Dari gangguan 
yang terjadi didapatkan slope sebesar 107 % dari 
setelan yang seharusnya 100 %. Untuk arus 
diferensial (Id) yang bekerja ketika gangguan 
adalah 12,693 Ampere dan arus settingnya (Iset) 
adalah 11,8365 Ampere. Maka penyetelan ulang 
harus lebih tinggi dari nilai parameter tersebut. 
Maka didapatkan setelan slope sebesar 150 % yang 
arus settingnya (Iset) didapatkan sebesar 17,75475 
Ampere. 

Dengan demikian penelitian ini 
membahas mengenai perubahan nilai parameter 
yang terdapat pada relai diferensial akibat dari 
arus inrush yang menyebabkan terjadinya trip. 
Selain itu penelitian ini juga membahas mengenai 
bagaimana menemukan cara penyetelan relai 
diferensial agar kedepannya relai diferensial dapat 
mengatasi gangguan arus inrush. 

5. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan yang telah 
diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan sebagai berikut: 

1. Ketika terjadi gangguan arus inrush pada 
transformator #2 150 kV Gardu Induk 
Batu Besar Batam, nilai parameter pada 
relai diferensial pada transformator #1 
mengalami perubahan, arus diferensial 
(Id) mengalami kenaikan sebesar 12,292 
Ampere dan arus setting mengalami 
kenaikan sebesar 11,4315 Ampere. 
Sehingga nilai arus diferensial (Id) 
menjadi 12,693 Ampere dan arus setting 
(Iset) sebesar 11,8365 Ampere dari 
sebelumnya yaitu untuk nilai arus 
diferensial (Id) adalah sebesar 0,401 
Ampere dan arus setting (Iset) sebesar 
0,405 Ampere. Ketika transformator #1 
150 kV Gardu Induk Batu Besar Batam 
dalam kondisi normal, nilai arus setting 
(Iset) lebih besar daripada nilai arus 
diferensial (Id), sehingga relai tidak 
mengalami trip. Namun ketika terjadi 

gangguan arus inrush pada transformator 
#2 150 kV Gardu Induk Batu Besar 
Batam, selain perubahan kedua parameter 
tersebut, nilai arus setting (Iset) menjadi 
lebih kecil daripada nilai arus diferensial 
(Id), sehingga relai mengalami trip. 
Begitu pula dengan nilai seting slope pada 
relai diferensial. Pada relai diferensial, 
nilai setting slope pada relai diferensial 
disetel sebesar 100 %. Ketika 
transformator #1 150 kV Gardu Induk 
Batu Besar Batam dalam kondisi normal, 
nilai slope adalah 29,7 %. Namun ketika 
terjadi gangguan arus inrush pada 
transformator #2 150 kV Gardu Induk 
Batu Besar Batam, nilai slope mengalami 
kenaikan 77,3 % sehingga terdeteksi 
sebesar 107 % sehingga relai diferensial 
trip. 

2. Penyetelan relai diferensial dapat 
dilakukan dengan memperhatikan 
parameter slope dan juga arus setting 
(Iset) dari relai agar disetel lebih tinggi 
terhadap gangguan yang terjadi. Dari 
gangguan yang terjadi didapatkan slope 
sebesar 107 % dari setelan yang 
seharusnya 100 %. Untuk arus diferensial 
(Id) yang bekerja ketika gangguan adalah 
12,693 Ampere dan arus settingnya (Iset) 
adalah 11,8365 Ampere. Maka penyetelan 
ulang harus lebih tinggi dari nilai 
parameter tersebut. Maka didapatkan 
setelan slope sebesar 150 % yang arus 
settingnya (Iset) didapatkan sebesar 
17,75475 Ampere. 
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