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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

1.1 Metode penelitian 

Metode yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan Proyek Akhir ini 

adalah : 

1. Study literatur, yaitu meninjau dari berbagai referensi dan sumber literatur 

yang menunjang untuk mendapatkan data tertulis sebagai teori dasar dan 

konsep dari permasalahan yang dibahas. Salah satu sumber acuan di mana 

peneliti dapat menggunakannya sebagai penunjuk informasi dalam 

menelusuri bahan bacaan adalah dengan menggunakan buku referensi. 

Buku-buku referensi ini dapat berisi uraian singkat atau penunjukan nama 

dari bacaan tertentu. Bahan dari buku referensi tidaklah untuk dibaca dari 

halaman pertama sampai tamat, hanya bagian yang penting dan yang 

diinginkan saja. 

2. Observasi, yaitu melakukan pengumpulan data dan pengamatan langsung 

ke lapangan terhadap suatu objek. Banyaknya periode observasi yang 

perlu dilakukan dan panjangnya waktu pada setiap periode observasi 

tergantung kepada jenis data yang dikumpulkan. 

3. Diskusi, melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing dalam 

penyusunan laporan. Proses bimbingan mendapatkan masukan-masukan 

dari dosen agar laporan dapat tersusun dengan baik. Selain itu juga 

melakukan konsultasi ke pegawai PLN yang kompeten di bidangnya untuk 

mengetahui keadaan sebenarnya di lapangan. 
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1.2 Alur Penelitian 
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Gambar 3.1. Alur penelitian 
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1.3 Langkah-Langkah Menghitung setting Relai Diferensial 

 Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan setting relai diferensial 

yaitu : 

1. Memiliki data nameplate dan tap dari transformator daya yang akan dipasang 

relai diferensial. 

2. Mengetahui rasio ACT dan sambungan ACT yang terpasang pada 

transformator daya tersebut. 

3. Mengetahui tipe relai diferensial dan arus nominal relai diferensial. 

1. Penentuan rasio Transformator Arus (CT) menggunakan rumus : 

𝐼𝑛 =
𝑆

√3×𝑉𝑡
 ...................................................................................... (2.1) 

2. Setelah mengetahui arus nominal transformator kita dapat mencari besarnya 

keluaran arus dari CT dengan menggunakan rumus : 

IsekCT = RasioCT x In ......................................................................... (2.2) 

3. Penentuan tap transformator arus bantu (ACT) menggunakan rumus : 

𝑁1

𝑁2
=  

𝐼2

𝐼1
 ........................................................................................... (2.3) 

4. Perhitungan mismatch menggunakan rumus : 

%𝑚𝑖𝑠𝑚𝑎𝑡𝑐ℎ =  

𝐼𝑠𝑒𝑘𝐶𝑇 1
𝐼𝑠𝑒𝑘𝐶𝑇 2

−
𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝐴𝐶𝑇 1

𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝐴𝐶𝑇 2
𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝐴𝐶𝑇 1

𝐼𝑝𝑟𝑖𝑚𝐴𝐶𝑇 2

× 100% ........................ (2.4) 

5. Menentukan batas minimal relai diferensial 

Dalam menentukan batas minimal relai diferensial perlu diketahui tap 

tegangan transformator daya. Setelah mengetahui tap tegangan pada 

transformator kita dapat mengetahui arus sekunder ACT yang menuju ke relai 

diferensial yaitu dengan persamaan : 

IsekACT = IsekCT X rasioACT X 3....................................................... (2.5) 

Setelah itu kita dapat mengetahui arus tidak seimbang yaitu dengan 

persamaan : 
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∆i =  (I1 – I2)/ In relai X 100% ........................................................... (2.6) 

Batas minimal kerja relai diferensial harus lebih besar dari arus tidak 

seimbang yang terjadi di dalam daerah pengamanan transformator. 

6. Dalam menentukan nilai V% ditentukan antara 50% - 100% 

 

3.4 Langkah-Langkah Menghitung setting Relai OCR-GFR 

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan setting relai OCR-GFR 

yaitu : 

1. Memiliki data nameplate dari transformator daya. 

2. Mengetahui tipe relai OCR-GFR dan karakteristik arus lebih pada relai 

tersebut. 

3. Menentukan arus nominal pada transformator menggunakan persamaan : 

𝐼𝑛 =
𝑆

√3×𝑉𝑡
................................................................................. (2.1) 

4. Penentuan arus setting relai OCR-GFR pada sisi primer transformator 

daya adalah : 

Untuk relai OCR menggunakan persamaan sebagai berikut : 

Iset (primer) = 1,05 x In trafo ....................................................... (2.7) 

Untuk relai GFR menggunakan persamaan sebagai berikut : 

Iset (primer) = 0,2 x In trafo ........................................................ (2.11) 

5. Setelah menentukan arus setting di sisi primer dapat ditentukan arus 

setting di sisi sekunder dengan menggunakan persamaan : 

Iset (sekunder) = Iset(primer) x 
1

𝑅𝑎𝑡𝑖𝑜𝐶𝑇
 ........................................... (2.8) 

6. Setelah itu adalah menentukan TMS menggunakan rumus : 

𝑇𝑚𝑠 =  
  

𝐼𝑓𝑎𝑢𝑙𝑡

𝐼𝑠𝑒𝑡
 
𝛼
−1 

𝛽
 (2.9) 


