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ABSTRAK 

 

Gardu BNS-0126 yang terletak pada Penyulang BRB08 dalam data pembebanannya mencapai 124,17% (± 

62,085 kVA) dari kapasitasnya yaitu 50 kVA dengan tegangan ujung sebesar 205V dan mengalami penurunan (drop 

voltage) sebesar 12%. Pembebanan tersebut melampaui dari kapasitas maksimum trafo standar 80%, yang 

berpotensi pada kerugian secara material dan finansial bagi PT PLN (Persero) UP3 Barabai. Jatuh tegangan yang 

diakibatkan dari hal tersebut sudah melebihi dari SPLNT6.001-2013 sebesar -±10% untuk tegangan rendah. 

Mempertimbangkan matriks pada Health Index assessment tier-1 Trafo Distribusi, terkait presentase pembebanan 

trafo berada pada kategori buruk karena dibebani ≥100%. Untuk mengatasi hal tersebut dapat diterapkan yaitu 

pemasangan transformator sisipan. Dengan pembebanan yang semula dari 124.17% menjadi 46,646% dari kapasitas 

50kVA, kemudian tegangan ujung pada Gardu BNS-0126 dengan adanya sisip trafo semula sebesar 205 V dengan 

jatuh tegangan sebesar 12,0% naik menjadi 212 V dengan prosentase jatuh tegangan yang menurun sampai dengan 

8,2%. Pelaksanaan sisip trafo untuk gardu BNS-0126 efektif untuk mengatasi kelebihan beban (overload) dan 

perbaikan tegangan ujung 

 

Kata Kunci: sisip trafo, uprating trafo, transformator 

 

ABSTRACT 

BNS-0126 is located in BRB08 fedeer, based load data is reach 124.17% (± 62,085 kVA) of its capacity 50 kVA 

with tip voltage reach 205 V and having voltage decrease around 12%. The loading is beyond maximum capacity of 

transformer standar is 80%, which is potentially make between material and financial loss for PT PLN (Persero) 

UP3 Barabai. The drop voltage caused by thas has exceeded from SPLNT6.001-2013 standar by ±10% for low 

voltage. In order to fix this, can be applied insertion of distribution transformers. With initial loading of 124,17% to 

46,646% from 50 kVA capacity, and tip voltage at BNS-0126 as it is from 205 V with drop voltage 12% increase 

212 V with drop voltage percentage decrease to 8,2%. Implementation of this efectiev to solve BNS-0126 problem 

overload and fix lit voltage. 
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LATAR BELAKANG 

Saat ini sedang berlangsung Revolusi 

Industri 4.0, yang mana menekankan pada 

digitalisasi. Dunia akan diselimuti dengan 

berbagai macam teknologi baru dan 

mutakhir. Dalam artikel yang dirilis oleh 

Kementrian ESDM RI (15 November 2018), 

Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Andy 

N. Sommeng menjadi keynote speech dalam 

acara Seminar Nasional ke-6 forum 

Emergizing Indonesia di Jakarta menyatakan 

Revolusi Industri 4.0 menciptakan efisiensi 

dan optimalisasi berbagai sumber daya tanpa 

batas juga mempengaruhi sektor industri 

ketenagalistrikan menuju electricity 4.0 

(Energi et al., 2021). Diprediksikan oleh 

beliau adanya perkembangan sistem energi 

di masa depan mengalami perubahan 

signifikan antara lain semula pelanggan 

listrik suatu utilitas listrik berkembang 

menjadi ke sesama konsumen listrik dapat 

memproduksi, menyimpan, dan menjual 

listrik. Dalam lompatan besar era 4.0 sektor 

teknologi industri komunikasi dan informasi 

ini berdampak pada semakin tinggi dan 

pentingnya peranan pertumbuhan dari energi 

listrik. Fenomena tersebut menjadi sebuah 

tantangan tersendiri bagi PT PLN (Persero) 

sebagai perusahaan listrik di Indonesia untuk 

senantiasa menjaga dan meningkatkan 

kualitas pelayanan kepada konsumen. 

Proses penyaluran energi listrik sendiri 

berasal dari pembangkitan, kemudian 

ditransmisikan dalam tegangan tinggi sampai 

didistribusikan dengan tegangan menengah 

hingga tegangan rendah ke konsumen. Hal 

tersebut tidak terlepas dengan permasalahan 

yang muncul dalam proses pendistribusian 

energi listrik. Permasalahan yang berpotensi 

muncul salah satunya transformator 

distribusi yang terpasang melebihi kapasitas 

beban (overload transformer). Dalam acuan 

kurva efisiensi transformator dapat pula 

dilihat untuk memperoleh efisiensi trafo 

yang tinggi dengan rugi transformator 

rendah, trafo dibebankan dibawah kapasitas 

maksimum trafo tersebut. Sesuai dengan 

standar PLN, kapasitas trafo dinyatakan 

overload jika beban melebihi 80% dari 

kapasitas trafo itu sendiri (Wahyudi 

Widiatmika et al., 2018). Jika hal tersebut 

berlangsung diwaktu yang cukup lama, dapat 

menyebabkan kerusakan isolasi trafo dan 

berakhir pada kerusakan trafo. Serta jatuh 

tegangan (drop voltage) memiliki dampak 

pada sisi pelayanan beban pelanggan akan 

terganggu. Dampak lainnya, pelanggan akan 

mengalami pemadaman listrik akibat trafo 

yang dibiarkan rusak, dan perusahaan 

kehilangan penjualan energi listrik (ENS – 

Energi Not Sale) dari layanan trafo tersebut. 

Pada Gardu BNS-0126 yang terletak di 

daerah Banua Sepanggal, Kabupaten Hulu 

Sungai Tengah pada Penyulang BRB08 

wilayah kerja dari PT PLN (Persero) UP3 

Barabai dalam data pembebanannya 

mencapai 124,17% (± 62,085 kVA) dari 

kapasitasnya yaitu 50 kVA dengan tegangan 

ujung dari gardu mengalami penurunan 

daripada semestinya sebesar 205 V atau 

mengalami penurunan tegangan (drop 

voltage) sebesar 12%. Pembebanan tersebut 

melampaui dari kapasitas maksimum trafo 

standar 80%, yang berpotensi pada kerugian 

secara material dan finansial bagi PT PLN 

(Persero) UP3 Barabai. Jatuh tegangan yang 

ditimbulkan sudah melebihi dari 

SPLNT6.001-2013 sebesar ±10% untuk 

tegangan rendah (Standar, 2013). Untuk 

mengatasi hal tersebut dapat diterapkan yaitu 

pemasangan transformator sisipan. Dalam 

hal ini penulis akan menganalisa pengaruh 

pelaksanaan sisip trafo pada Gardu BNS-

0126 pada kapasitas pembebanan trafo dan 

perbaikan tegangan ujung dari gardu trafo 

tersebut. Berdasarkan hal tersebut, penelitian 

ini dilaksanakan dengan judul “Analisa Sisip 

Transformator Distribusi terhadap Perbaikan 

Overload dan Tegangan Ujung Gardu BNS-

0126 di PT PLN (Persero) UP3 Barabai”. 

 

 



METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan dengan 

beberapa tahap menggunakan metode 

penelitian kuantitatif. Langkah-langkah 

dalam penelitian ini adalah observasi, 

wawancara, studi literatur, pengumpulan 

data, pengolahan data serta Analisa dan 

perhitungan. Adapun diagram alir dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilaksanakan pada wilayah 

kerja PLN UP3 Barabai di Penyulang 

BRB08 Gardu BNS-0126, pengambilan data 

awal pada Jumat, 12 Maret 2021 pada pukul 

20:15 WITA dengan didapatkan hasil 

sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

Tabel 1. Data Pengukuran Beban Arus dan 

Pembebanan Gardu BNS-0126 Sebelum 

sisip 

 
 

Tabel 2. Hasil Pengukuran Tegangan 

Pangkal dan Ujung Gardu BNS-0126 

Sebelum sisip 

 
 

Dari hasil pengukuran tersebut, besar 

beban dan presentase pembebanan gardu 

BNS-0126 dapat dihitung sebagai berikut. 

 
kVA beban = (IR × VR-N) + (IS × VS-N) + (IT × VT-N) 

 = (86 x 230) + (75 x 239) + (106 x 230) 

 = (19780 + 17925 + 24380) 

 = 62.085 VA 

 = 62,085 kVA 

 

% Pembebanan = 
𝑘𝑉𝐴 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛

𝑘𝑉𝐴 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 × 100% 

 = 
62.085

50
 × 100% 

 = 124.17% 

 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, 

terlihat pembebanan transformator mencapai 

124,17% dari kapasitasnya sebesar 50kVA. 

Sesuai dengan Tabel I. ketentuan PT PLN 

(Persero), pada SE No 0017.E/DIR/2014 

tentang Metode Pemeliharaan Trafo 

Distribusi Berbasis Kaidah Manajemen Aset 

menyatakan besar pembebanan maksimal 

yang diizinkan pada trafo sebesar 80%. 



Sehingga dapat dihitung besar kelebihan 

beban dari BNS-0126 yaitu: 

 
Kelebihan beban  = % beban - % beban Health Index 

 = 124,17% - 80% 

 = 44.17% 

 

Setelah dilakukan perhitungan dan 

diketahui beban berlebih pada trafo, maka 

akan dilakukan perhitungan untuk 

mengetahui kapasistas dari trafo untuk sisip 

trafo gardu BNS-0126. Adapun perhitungan 

untuk mengetahui besar beban dan kapasitas 

trafo yang diperlukan adalah sebagai berikut. 

 

Beban = 
% 𝑘𝑒𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ𝑎𝑛 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛

100%
 × 50 kVA  

 = 
44.17%

100%
 × 50 kVA 

 = 22,085 kVA 

 

Kapasitas transformator yang diperlukan:  

  = 
𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 (𝑘𝑉𝐴)

0.8
  

 = 
22.085

0.8
 

 = 27,60625 kVA 

 

Dari perhitungan tersebut didapatkan 

besar beban yang perlu dimutasikan sebesar 

22,085 kVA. Kapasitas transformator yang 

diperlukan sisip trafo dengan 

mempertimbangkan pembebanan sebesar 

80% sesuai Health Index minimal sebesar 

27,61 kVA. Dengan demikian sesuai dengan 

kapasitas tersedia di pasaran, dapat 

menggunakan kapasitas trafo yang akan 

disisipkan sebesar 50 kVA. 

Setelah dilakukan penyisipan gardu 50 

Kva, dilakukan kembali pengambilan data 

pada gardu BNS-0126. Pengambilan data ini 

dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, 

pukul 20:25 WITA. Adapun hasil 

pengambilan data tersebut disajikan pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 3. Data Pengukuran Beban Arus dan 

Pembebanan Gardu BNS-0126 Sesudah 

Sisip 

 
 

Tabel 4. Hasil Pengukuran Tegangan 

Pangkal dan Ujung Gardu BNS-0126 

Sesudah Sisip 

 
 

Dari hasil pengukuran, pembebanan trafo 

setelah disisip gardu dapat dihitung sebagai 

berikut: 

 
kVA beban 

= (IR × VR-N) + (IS × VS-N) + (IT × VT-N) 

= (22 x 232) + (30 x 230) + (49 x 231) 

= (5104 + 6900 + 11319) 

= 23323 VA 

= 23,323 kVA 

` 

% beban transformator = 𝑘𝑉𝐴 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛 × 100% 

= 
𝑘𝑉𝐴 𝑏𝑒𝑏𝑎𝑛

𝑘𝑉𝐴 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑜
 x 100% 

= 
23.323

50
 × 100% 

= 46,646% 

 

Dari perhitungan di atas, % beban 

transformator setelah di sisip gardu 

berkurang sebesar 77,524%, dari 124,17% 

menjadi 46,646%. Nilai tersebut berada di 



bawah nilai maksimum yang diperbolehkan 

yaitu 80% dan termasuk dalam kategori trafo 

baik menurut Health Index. Dengan 

membandingkan data pada Tabel 2 dan Tabel 

4, diperoleh bahwa besarnya tegangan ujung 

Gardu BNS-0126 semula sebesar 205 V 

(12%) setelah sisip dilaksanakan tegangan 

ujung naik menjadi 212 V (8,2%). Tegangan 

ujung pada gardu tersebut dapat diperbaiki 

dengan adanya pelaksanaan sisip, dan jatuh 

tegangan menurun menjadi 8.2%. Hal ini 

disebabkan karena faktor penyebab tegangan 

ujung menurun dan mengalami jatuh 

tegangan pada panjang penghantar berubah, 

karena beban pada tegangan ujung telah 

mendapatkan sumber tegangan yang lebih 

dekat dengan adanya sisip trafo melalui 

Gardu BNS-0651. 

Kemudian pada trafo baru yang disisip 

dengan nama gardu BNS-0651 dilakukan 

pengukuran dan pengambilan data. Adapun 

hasil dari pengukuran trafo ini adalah sebagai 

berikut. 

 

Tabel 5. Data Pengukuran Beban Arus dan 

Pembebanan Gardu BNS-0651 (sisip) 

 
 

Tabel 6. Hasil Pengukuran Tegangan 

Pangkal dan Ujung Gardu BNS-0651 (Sisip) 

 
 

 

Dari tabel 5 dan tabel 6 dikategorikan 

baik dengan mempertimbangkan Health 

Index karena dibebani sebesar 56,49% dari 

kapasitasnya 50 kVA. Untuk tegangan ujung 

sebesar 218V (6,2%) drop voltage dan masih 

dalam batas aman standar SPLN 

T6.001:0213. 

 

 

 
Gambar 2. Grafik Perbandingan Pembebanan 

dan Tegangan Ujung BNS-0126 

 

Berdasarkan grafik pada gambar 2, 

Setelah dilakukan penyisipan trafo pada 

Gardu BNS-0126 yang terletak pada ujung 

penyulang BRB08, dapat menghasilkan 

perubahan yang baik bagi Health Index 

BNS-0126 maupun memperbaiki pelayanan 

pelanggan pada wilayah tersebut. 

 

KESIMPULAN 

1. Dengan adanya pelaksanaan sisip trafo 

dapat mempengaruhi kapasitas 

pembebanan dari Gardu BNS-0126 yang 

semula dari 124.17% menjadi 46,646% 

dari kapasitas 50kVA. 

2. Perihal tegangan ujung pada Gardu 

BNS-0126 dengan adanya sisip trafo 

semula sebesar 205 V dengan jatuh 

tegangan sebesar 12,0% naik menjadi 

212 V dengan prosentase jatuh tegangan 

yang menurun sampai dengan 8,2%. 

3. Dalam penentuan kapasitas trafo untuk 

disisipkan, dapat menggunakan 

perhitungan seperti pada persamaan 1.2 

yaitu PT = 
𝐿𝑇

0.8
 dengan hasil perhitungan 

kapasistas untuk sisip trafo Gardu BNS-



0126 sebesar 50 Kva yang mana efektif 

untuk mengatasi kelebihan beban 

(overload) pada BNS-0126 dan 

perbaikan tegangan ujung. 

 

SARAN 

Perlunya observasi lebih lanjut 

untuk memperoleh lokasi 

penempatan trafo sisipan agar tepat 

sasaran. Kemudian guna memantau 

Health Index dari trafo untuk 

mempertahankan pelayanan 

pelanggan diperlukan pengukuran 

beban secara rutin agar dapat 

menjaga suplai listrik kepada 

masyarakat. 
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