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ABSTRAK 

Sistem distribusi adalah bagian yang bersentuhan langsung dengan pelanggan, sehingga ketika terjadi 

gangguan pada system distribusi tersebut sangat berdampak langsung terhadap pelanggan. Gangguan dalam sistem 

tenaga listrik tersebut mengakibatkan kerusakan peralatan sistem energi listrik sehingga mengganggu pelayanan 

kepada konsumen atau pelanggan secara langsung. Pada tahun 2020 jumlah gangguan peralatan sistem tenaga listrik 

PT. PLN (Persero) ULP Satui menempati urutan ke 3 setelah gangguan pohon dan hewan. (Rekapan Data Penyebab 

Gangguan PT PLN PERSERO ULP Satui 

Pada setiap peralatan listrik terutama pada jaringan PLN mempunyai sifat konduktifitas listrik. Benda yang 

bisa menghantar listrik karena berbahan dasar logam termasuk didalamnya. Ketika peralatan listrik tersebut dialiri 

arus listrik dari sumber maka akan timbul panas. Setiap peralatan listrik memiliki batas panas masing masing. Pada 

saat peralatan mengalami panas yang berlebih dari batas toleransi maka terjadi keanehan pada peralatan tersebut. 

Jika terus dibiarkan dan tidak ditangani dengan baik maka peralatan tersebut akan mengalami kerusakan. Untuk 

melakukan pengecekan dan pemeliharaan secara berkala guna mencegah terjadinya kerusakan yang lebih lanjut 

adalah dengan mengamati suhu dari peralatan tersebut menggunakan alat thermovision atau Thermal Camera. Alat 

tersebut menggunakan sinyal inframerah yang dipancarkan oleh thermovisi sehingga akan terlihat suhu dari 

peralatan beserta titik sumber letak panasnya. 

Pelaksanaan thermovision bisa dilakukan secara berkala. Hasilnya kemudian dimasukan kedalam rumus untuk 

mencari ∆T. Hasil perhitungan tersebut dijadikan dasar termasuk ke dalam kondisi berapa LBS tersebut. Sehingga 

bisa ditentukan apakah bisa langsung dipelihara atau perlu dilakukan thermovision lanjutan. Pada LBS Manual yang 

saya teliti ternyata hasilnya terdapat dalam kondisi I yaitu perlu dilakukan thermovision secara berkala. Jadi bisa 

disimpulkan untuk peralatan LBS Manual tersebut masih dalam kondisi yang baik dan bisa dioperasikan dengan 

normal dan tidak menimbulkan potensi terjadinya gangguan SUTM akibat peralatan. Sehingga frekuensi gangguan 

akibat peralatan bisa ditekan, dan untuk menekan supaya frekuensi gangguan akibat peralatan perlu dilakukan 

thermovision terus menerus secara berkala terhadap peralatan yang lain. 

 

Kata Kunci: Thermovision, Load Break Switch Manual 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The distribution system is the part that is in direct contact with the customer, so that when a disturbance 

occurs in the distribution system, it has a direct impact on the customer. The disturbance in the electric power 

system results in damage to the electrical energy system equipment so that it interferes with direct service to 

consumers or customers. In 2020 the number of electrical power system equipment disturbances of PT. PLN 

(Persero) ULP Satui ranks 3rd after tree and animal disturbances. (Data Recap of the Cause of Disturbance in PT 

PLN PERSERO ULP Satui 

In every electrical equipment, especially on the PLN network, it has electrical conductivity properties. Objects 

that can conduct electricity because they are metal-based are included. When the electrical equipment is powered by 

an electric current from the source it will generate heat. Every electrical equipment has its own heat limit. When the 

equipment is experiencing excessive heat than the tolerance limit, an oddity occurs in the equipment. If left 

unchecked and not handled properly then the equipment will be damaged. To carry out regular checks and 

maintenance to prevent further damage, it is to observe the temperature of the equipment using a thermovision or 

Thermal Camera. The tool uses infrared signals emitted by thermovisi so that the temperature of the equipment and 

the point of heat source will be seen. 

The implementation of thermovision can be done periodically. The result is then entered into the formula to 

find T. The results of these calculations are used as the basis for including in what conditions the LBS is. So that it 

can be determined whether it can be directly maintained or further thermovision needs to be carried out. In the LBS 

Manual, which I researched, the results were found in condition I, which requires periodic thermovision. So it can 

be concluded that the LBS Manual equipment is still in good condition and can be operated normally and does not 

cause the potential for SUTM interference due to the equipment. So that the frequency of interference due to 

equipment can be suppressed, and to suppress the frequency of interference due to equipment, it is necessary to 

carry out continuous thermovision on other equipment on a regular basis. 
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LATAR BELAKANG 

Energi listrik adalah kebutuhan yang 

sangat utama di era modern dan serba ada 

seperti sekarang ini. Di Indonesia PT. PLN 

(Persero) sebagai perusahaan yang 

berwenang dalam hal penyediaan energi 

listrik yang sangat terjamin. Penyediaan 

energi listrik ini dilakukan oleh suatu sistem 

tenaga listrik yang terdiri dari sistem 

pembangkitan, system transmisi, dan system 

distribusi. Untuk menjamin keberlangsungan 

penyaluran energi listrik dibutuhkan suatu 

tingkat keandalan yang sangat handal pada 

setiap sistem tenaga listrik tersebut. 

Pada tahun 2020 jumlah gangguan 

peralatan sistem tenaga listrik PT. PLN 

(Persero) ULP Satui menempati urutan ke 3 

setelah gangguan pohon dan hewan. 

(Rekapan Data Penyebab Gangguan PT PLN 

PERSERO ULP Satui) Gangguan peralatan 

sistem peralatan tenaga listrik dapat 

disebabkan oleh berbagai hal, diantaranya 

umur peralatan, breakdown capacity 

(berkurangnya kemampuan peralatan), dan 

juga munculnya titik hotspot/titik panas pada 

peralatan tersebut. 

Gangguan peralatan sistem tenaga listrik 

yang disebabkan oleh titik hotsopot tersebut 

dapat diketahui dengan cara thermovisi dan 

menggunakan alat yang bernama 

thermovision. Thermovisi merupakan 

instrument yang dapat digunakan untuk 

melihat suatu objek tertentu dengan 

visualisasi suhu pada layar (Putra, 2018) 

display menggunakan teknologi inframerah. 

Alat tersebut biasa disebut thermovision dan 

digunakan sebagai alat pengukur panas pada 

titik sambungan LBS (Load Break Switch).  

Salah satu tanda suatu LBS (Load Break 

Switch) yang dapat mengakibatkan 

gangguan peralatan adalah munculnya titik 

hotspot. Untuk dapat mengetahui titik 

hotspot dari suatu peralatan saat kita 

tembakan kepada peralatan tersebut dan akan 

muncul suhu dari titik hotspot tersebut.  

Pengukuran suhu menggunakan 

thermovision tersebut dapat dilakukan pada 

saat beban puncak yaitu pada pukul 17.00 

sampai pukul 22.00, dan juga dapat 

dibandingkan dengan pengukuran suhu pada 

saat siang hari atau di luar beban puncak 

tersebut dikarenakan jumlah beban yang 

harus dibebankan terhadap peralatan tersebut 

(PUTRA, 2019). 

Salah satu peralatan yang memungkinkan 

terdapat gangguan titik hotspot adalah LBS 

(Load Break Switch). LBS (Load Break 

Switch) adalah suatu peralatan tenaga listrik 

yang terpasang pada Jaringan Tegangan 

Menengah yang berfungsi untuk 

menghentikan aliran listrik pada sistem 

tersbut. LBS biasa digunakan untuk 

melokalisir ketika terjadi gangguan, agar 

(Siburian et al, 2020) penyulang tersebut 

dapat dimanuver dengan penyulang yang lain 

yang sudah terhubung. Karena terdapat 

beberapa bagian yang sudah tidak berfungsi 

dengan baik karena usia peralatan tersebut. 

Maka diperlukan pengukuran terhadap suhu 

dari LBS (Load Break Switch) tersebut 

menggunakan thermovision secara berkala 

agar bisa dipantau suhu dari LBS (Load 

Break Switch) tersebut. 

Setelah didapatkan hasil pengukuran suhu 

LBS (Load Break Switch) menggunakan 

sistem thermovisi dan menggunakan alat 

thermovision maka selanjutnya dianalisa 

menggunakan rumus ∆t untuk mengetahui 

hasilnya sehingga terdapat rekomendasi 

langkah selanjutnya yang akan dilakukan 

terhadap LBS (Load Break Switch) tersebut. 

Hasil rekomendasi itulah yang menjadi dasar 

bagaimana kondisi dari peralatan LBS (Load 

Break Switch). Penanggulangan sebelum 

terjadi kerusakan yang parah sangat 

diperlukan karena bisa mengakibatkan 

gangguan sistem distribusi jaringan tegangan 

menengah yang cukup luas. Jika diperlukan 

pemeliharaan akan segera dijadwalkan. 

 

 



METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini metode yang dilakukan 

adalah evaluasi terhadap suatu nilai arus 

penyulang, yaitu dari bulan April s.d. Juli. 

Nilai tersebut nantinya akan dibandingkan, 

antara nilai yang didapat pada saat beban 

puncak dan tidak beban puncak. Hasil 

perbandingan tersebut akan menjadi acuan 

apakah perlu dilakukan perawatan dan 

diperbaikan pada penyulang. Adapun alur 

dari penelitian ini adalah sebagai beriktu. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini dilakukan 

pengambilan data beban puncak, yaitu 17:00-

22:00 WITA. Data yang diambil adalah dari 

bulan April s.d. Juli. Adapun diagram 

perbandingan arus saat beban puncak dan 

diluar beban puncak adalah sebagai berikut. 

 

 
Gambar 1. Diagram perbandingan arus bulan 

April 

 

 
Gambar 2. Diagram perbandingan arus bulan 

Mei 
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Gambar 3. Diagram perbandingan arus bulan 

Juni 

 

 
Gambar 4. Diagram perbandingan arus bulan 

Juli 

 

 
Gambar 5. Perbandingan Hasil Pengukuran 

Dari grafik yang telah disajikan dapat dilihat 

jika saat arus beban puncak maka hasil 

pengukuran suhu sambungan dan suhu 

sekitar juga akan mengalami kenaikan, dan 

juga hal itu berlaku pada saat arus bebban 

turun, yaitu diluar beban puncak maka suhu 

sambungan LBS dan suhu sekitar juga akan 

mengalami penurunan. Khusus untuk suhu 

pada saat diluar beban puncak dikarenakan 

thermovision dilakukan pada siang hari maka 

suhu sambungan dan suhu sekitar menjadi 

tinggi karena cuaca yang cukup panas 

diserap oleh LBS tersebut. 

Berdasarkan data yang telah didapatkan 

semua maka dilakukan perhitungan delta 

suhu yang telah diukur menggunakan 

thermovision sesuai dengan persamaan 

∆T = (
𝐼 𝑚𝑎𝑘𝑠

𝐼 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑜𝑣𝑖𝑠𝑖
)𝑥(𝑇. 𝑠𝑎𝑚𝑏𝑢𝑛𝑔𝑎𝑛 − 𝑇. 𝑠𝑒𝑘𝑖𝑡𝑎𝑟)                            

 

Keterangan:  

∆T = Selisih suhu sambungan  

  LBS terhadap suhu sekitar 

I maks = Arus maksimal pada  

  penyulang tersebut 

I thermovisi = Arus maksimal pada saat  

  thermovision 

T sambungan = Suhu sambungan 

T sekitar = Suhu sekitar peralatan pada  

  saat thermovisi 

 

∆T = (
64 𝐴

59 𝐴
) 𝑥(31.5°𝐶 − 29.2°𝐶)

= 2.49°𝐶 

Salah satu contoh pengukuran ∆T pada 

tanggal 27 April 2021 pada saat beban 

puncak dengan suhu pada sambungan 

sebesar 31.5°C dan suhu sekitar sebesar 

29.2°C serta arus maksimal sebesar 64A dan 

juga arus pada saat pengukuran sebesar 59A 

maka sesuai perhitungan didapatkan suhu 

akhir 2.49°C maka sesuai tabel 2.6 parameter 

hasil rekomendasi dan pengukuran ∆T maka 

masuk kedalam kondisi I yaitu <10°𝐶, maka 

hasil rekomendasinya adalah Kondisi 
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peralatan normal, pengukuran selanjutnya 

dilakukan sesuai dengan jadwal.  

Hasil tersebut membuktikan bahwa 

kondisi dari peralatan LBS manual yang 

sudah diteliti dalam kondisi baik dan juga 

tidak dapat mengakibatkan gangguan 

penyulang seperti yang terjadi pada tanggal 1 

Agustus 2020 lalu. Hal tersebut tidak 

terlepas dari hasil pemeliharaan yang sudah 

dilakukan sehingga mengakibatkan peralatan 

LBS manual tersebut dalam kondisi yang 

baik. Untuk mengantisipasi agar tidak terjadi 

gangguan penyulang STI02 yang diakibatkan 

oleh peralatan LBS manual tersebut maka 

perlu dilakukan kegiatan thermovision secara 

berkala untuk memastikan bahwa tidak ada 

suhu panas berlebih pada saat beban puncak 

maupun di luar beban puncak, sehingga hal 

ini dapat mengurangi frekuensi terjadinya 

ganngguan penyulang. 

Adapun hasil pengukuran ∆T pada waktu 

yang lain telah diukur dan disajikan pada 

tabel berikut. 

 

Tabel 1. Hasil Pengukuran suhu LBS dan ∆T 

waktu beban puncak 

No Tanggal 

Waktu Beban Puncak 

∆T 

(°C) 
Kondisi Keterangan 

1 27/04/2021 2.49 I Normal 

2 28/04/2021 0.3 I Normal 

3 29/04/2021 2.89 I Normal 

4 09/07/2021 1.14 I Normal 

5 10/07/2021 0.7 I Normal 

6 11/07/2021 0 I Normal 

7 12/07/2021 1 I Normal 

8 13/07/2021 0 I Normal 

9 14/07/2021 0.2 I Normal 

10 15/07/2021 0.34 I Normal 

 

 

 

 

Tabel 2. Hasil Pengukuran suhu LBS dan ∆T 

luar waktu beban puncak 

No Tanggal 

Luar Waktu Beban Puncak 

∆T 

(°C) 
Kondisi Keterangan 

1 27/04/2021 2.4 I Normal 

2 28/04/2021 1.46 I Normal 

3 29/04/2021 7.25 I Normal 

4 09/07/2021 0.9 I Normal 

5 10/07/2021 1.52 I Normal 

6 11/07/2021 1.06 I Normal 

7 12/07/2021 0.74 I Normal 

8 13/07/2021 0.61 I Normal 

9 14/07/2021 0.6 I Normal 

10 15/07/2021 4.37 I Normal 

 

Berdasarkan hasil pengukuran di atas 

maka dapat disimpulkan jika hasil 

pengukuran menunjukan bahwa kondisi dari 

beban puncak dan di luar beban puncak 

menunjukan kondisi I yaitu <10°C, maka 

hasil rekomendasi adalah Kondisi peralatan 

normal, pengukuran selanjutnya dilakukan 

sesuai dengan jadwal. Dikarenakan hasil dari 

keseluruhan pengukuran tersebut adalah 

normal maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan pengecekan pada proteksi dari 

PMT GI Satui disesuaikan dengan beban 

penyulang STI02 apakah masih aman pada 

saat beban puncak. 

Ketika terjadi panas berlebih dan terjadi 

kondisi III maka harus segera dilakukan 

pemeliharaan pada LBS tersebut, dan 

pemeliharaan yang dilakukan yaitu 

mengencangkan baut yang yang terdapat 

pada sambungan. Mengganti kabel 

penghubung dengan skun atau konektor yang 

mungkin sudah usang. Melumasi bagian peer 

dan besi penghubung sehingga masih bisa 

digunakan dengan mudah. 

 

 

 



KESIMPULAN 

1. Pelaksanaan thermovisi menggunakan 

thermovision jenis Flir tipe E-95 yang 

ditembakan pada sambungan LBS 

Manual, didapatkan hasil pada layar 

thermovision tersebut bahwa pada 

gambar kiri atas adalah besaran suhu 

yang ditunjukan pada hotpoint yang 

secara otomatis menunjukan titik 

terpanas dari tembakan thermovision 

tersebut. Pada bagian kanan atas adalah 

besaran suhu sekitar dari LBS Manual 

yang secara otomatis tertangkap pada 

tembakan thermovision tersebut. 

2. Hasil dari pelaksanaan thermovisi pada 

LBS Manual pada saat beban puncak 

dan di luar beban puncak terdapat 

perbedaan perbandingan yaitu suhu lebih 

besar pada saat beban puncak yaitu rata 

rata 40° C dengan beban penyulang 

sebesar 69A dan untuk di luar beban 

puncak sebesar 35°C dengan beban 

penyulang 58A. Hal tersebut terjadi 

dikarenakan semakin besar beban yang 

dibebani pada penyulang tersebut maka 

semakin tinggi pula suhu yang terdapat 

pada LBS Manual ketika dilakukan 

thermovisi tersebut. 

3. Hasil pengukuran suhu LBS pada saat 

beban puncak dan diluar beban puncak 

adalah suhu titik sambungan dengan 

suhu sekitar yang didapat dari proses 

thermovisi menggunakan thermovision, 

serta beban saat melakukan thermovisi 

dengan beban maksimal penyulang 

tersebut yang selanjutnya dihitung 

menggunakan rumus ∆T menunjukan 

kondisi I dimana diperlukan kegiatan 

thermovisi secara berkala, hal tersebut 

berarti kondisi peralatan dari LBS (Load 

Break Switch) masih baik. 

 

 

 

 

 

SARAN 

1. Melakukan penelitian pengukuran suhu 

dengan metode thermovisi dan 

menggunakan alat Thermovision pada 

LBS (Load Break Switch) dengan waktu 

yang cukup lama sehingga data yang 

bisa diambil cukup banyak. 

2. Memilih lebih dari 1 peralatan yaitu 

LBS (Load Break Switch) dengan 

penyulang yang berbeda dan dengan 

beban dan karakteristik suhu yang 

berbeda, sehingga hasilnya dapat 

dibandingkan dan dapat dijadikan objek 

penelitian yang lebih baik lagi.   

3. Mengganti peralatan instalasi tenaga 

listrik selain LBS (Load Break Switch) 

yang bisa mengakibatkan panas berlebih 

pada titik sambungnya untuk dilakukan 

penelitian dan dibandingkan hasil 

pengukuran suhu menggunakan metode 

thermovisi dengan alat thermovision. 
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