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1.1. LatarBelakang

Fungsi utama sistem tenaga listrik adalah untuk memenuhi kebutuhan

energi listrik setiap konsumen secara terus menerus. Sebelum tenaga listrik

disalurkan ke konsumen dari pusat pembangkit tenaga listrik, terlebih dahulu

transformator yang terdapat di gardu induk maupun di gardu distribusi.

Transformator adalah salah satu bagian dari sistem tenaga listrik yang dapat

menjaga agar kebutuhan listrik masyarakat dapat terpenuhi secara terus menerus.

Transformator merupakan suatu peralatan tenaga listrik yang berfungsi

untuk mentransformasikan atau mengubah energi listrik dari suatu nilai tegangan

ke nilai tegangan lainnya. Transformator merupakan peralatan listrik yang penting

karena berhubungan langsung dengan saluran transmisi dan distribusi listrik ke

konsumen. Oleh karena itu, transformator harus dipelihara dan diuji kelayakan

operasinya agar dapat beroperasi secara maksimal dan jauh dari gangguan-

gangguan yang dapat mengakibatkan kegagalan operasi pada transformator.

Karena transformator merupakan asset yang mahal, penggantian

transformator untuk meningkatkan keandalan sistem secara ekonomis bukan

pilihan yang tepat. Kerusakan pada transformator menyebabkan kontinuitas

pendistribusian tenaga listrik ke konsumen akan terganggu atau terjadi

pemadaman. Pemadaman merupakan suatu kerugian yang menyebabkan

penurunan kWh terjual. Mengingat lamanya waktu pemulihan gangguan pada

transformator maka diperlukan upaya preventif untuk mencegah terjadinya

kerugian yang besar akibat daya yang tidak tersalurkan akibat gangguan

transformator.

Banyakfaktor yang

dapatmempengaruhikondisisuatutransformatordistribusi.Salah
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satupenyebabkerusakanataususutumurtransformatoradalahakibatpengaruhpembeb

anan.Pembebananmengakibatkanpeningkatantemperatur yang

menimbulkanpanaspadatransformator.Panasmengakibatkanterjadinyapenguraiand

aribahan-bahantransformator yang dapatmempercepat proses

penuaansuatutransformator.

Padasaatinidenganadanyaperubahandanpeningkatanbeban,transformatordis

tribusi yang

sudahmengalamipembebananberlebihanmengakibatkanpeningkatansuhutransform

ator yang berlebihanbahkanbisasampaimelewatibatastoleransi yang

ada.Jikakondisioperasisepertiiniterusberlangsungdantidakdiperkirakanatautidakdia

tasi, suatuwaktukomponen-

komponentransformatorakansampaipadabatasketahanandannilaikeamanan yang

diizinkan. Padaakhirnyaterjadigangguanakibatkerusakantransformatorsecaratiba-

tibasepertitransformator yang terbakarataumeledak.

Padapenelitianiniakanmembahastentangsusutumurtransformatordistribusi

yang beradapada Rayon Belanti. Berdasarkanpanaspadasuhulilitan yang

ditimbulkanakibatpembebanandarisuatutransformatormakadapatdilakukananalisau

ntukmemperkirakansusutumurdaritransformatortersebut.Dengandemikiandapatdil

akukanlangkah-langkahuntukmencegahterjadinyakerusakanpadatransformator.

1.2. RumusanMasalah

Agar ruang lingkup permasalahan terfokus pada objek penelitian,

makapenulis merumuskanmasalah yang ada. Jenis transformator yang akan di

bahas adalah transformator distribusi. Apa dampak jika transformator dibebani

100%,bagaimana cara memperkirakansusutumur tansformator yangdisebabkan

oleh pembebananlebih.
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1.3.Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh

pembebanan terhadap susutumurtransformatordistribusi 20 kV yang beradapada

Rayon

Belanti.Mengetahuisuhulilitantransformatorpadasaatdibebansiangdanmalam.Meng

etahuisusutumurtransformatorselamasatuharisatumalamsertasisaumurtransformato

r.

1.4.BatasanMasalah

Agar tidak menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditentukan maka

penulis akan membatasi masalah yang membahas tentang pengaruh pembebanan

terhadap umur transformator distribusi.Bagainamacara menganalisa umur

transformator, berapabesarpengaruhpembebanantransformatorjika di bebani≥

80%.Padapenelitianinipenulishanyamenghitungsusutumurtransformatorbedasarka

nsuhulilitanpadatransformatorakibatpembebanan.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaatdaripenelitianini adalah untukmenambah pemahaman danilmu

pengetahuan khususnya pada transformator.Dengan di lakukan penelitian tersebut

di harapkan dapat di gunakansebagai acuan untuk masalah yang terjadi di

lapangan dengan melihat teori dan kejadian real.

Dapatmengetahuiberapasuhutransformatordistribusipadasaatdibebanikemudiandap

atmenghitungsusutumurtransformatordistribusiselama 24 jam.Berguna untuk

peneliti selanjutnya sebagai sumber referensi agar ilmu yang di dapat setelah

penelitian dapat dilihat sebagai acuan.

1.6. SistematikaPenulisan

Skripsiinidisusunberdasarkansistematikapenulisansebagaiberikut:
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Bab iniberisikanlatarbelakang, rumusanmasalah, tujuanpenelitian,

batasanmasalah, manfaatpenelitian, dansistematikapenulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA
Bab iniberisikantentangpenelitian-penelitiansebelumnya, teori-teori yang

melandasipokokpermasalahan yang

akandibahasdiantaranyateoritransformator,prinsipkerjadaritransformator,

jenis-jenistransformator, bagian-bagiantransformator,

proteksipadatransformator,macam-macamhubunganpadatransformator,

rugi-rugidanefesiensitransformator,

susutumurdanperhitunganperkiraansisaumurtransformator. Dan

jugamenjelaskanpernyataansementaraataudugaanmenjawabpermasalahan

yang dibuktikanpadapenelitian.

BAB
III

METODE PENELITIAN
Bab inimenjelaskansecararinciperalatandanbahan-bahan yang

dibutuhkan, menjelaskantahapan-

tahapanpenelitiandalambentukflowchart, gambaransistemanalisa yang

akanditeliti.

BAB
IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Bab iniberisikandeskripsipenelitian, gambar single line diagram, data-

data penelitian, perhitungansuhubelitanpadasaatsiangdanmalamhari,

menghitungdanmenganalisasusutumurtransformatordistribusi 20 kV

yang beradapada rayon Belanti.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
Bab iniberisikankesimpulandarihasilanalisa data danjugaberisi saran-

saran untukpenelitianselanjutnya.
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