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BAB II  

KAJIAN PUSTAKA 

2.1 State of The Art Review 

Pada usulan tugas akhir ini dicantumkan hasil  penelitian yang telah 

dilaksanakan terlebih dahulu tentang perencanaan sistem instalasi listrik sebagai 

berikut: Syafrudin Masri, yakni pada penelitian yang berjudul “Analisa Kualitas 

Daya Sistem Distribusi Tenaga Listrik Perumahan Modern” yang diterbitkan pada 

jurnal Jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknik Universitas Tanjung Pura tahun 

2004. Pada penelitian ini dilakukan investigasi beban perumahan modern dengan 

menggunakan alat Power Analyzer fluke 41 dan pada pengukuran tersebut  

perumahan modern distorsi harmonisa yang lebih didominasi oleh beban non 

linear. Selain itu penelitian telah pula dilakukan oleh Liem Ek Bien dan Sudarno, 

yakni pada penelitian yang berjudul “Pengujian Harmonisa dan Upaya 

Pengurangan Gangguan Harmonisa Pada Lampu Hemat Energi” yang diterbitkan 

pada jurnal Jurusan Teknik Elektro-FTI,Universitas Trisakti tahun 2004. Pada 

Penelitian ini dilakukan pengujian harmonisa pada  lampu hemat energi 

menggunakan alat power quality analyser dengan type analyst 3Q buatan Lem 

Instrumen-Austria dengan hasil yang pengukuran tersebut didapat bahwa dari 

penggunaan lampu hemat energi dapat menyebabkan gangguan harmonisa arus 

yang sangat besar. Selain dari Syafrudin Masri, Liem Ek Bien dan Sudarno, 

penelitian telah pula dilakukan oleh I Made Sukma Yogita tahun 2010 dengan 

judul penelitian “ Perencanaan Sistem Instalasi Listrik di Proyek Pembangunan 

Rumah Tinggal Renon Denpasar Bali”. Metode penelitian yang dipakai dalam 

penelitian beliau adalah metode observasi yang merupakan metode pengumpulan 

data dengan melakukan pencarian data-data yang dipergunakan dalam penelitian 

ke instansi-instansi yang terkait dan telaah kepustakaan yang merupakan 

pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca literatur-literatur yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut dengan  

perhitungan teknis yang meliputi: menentukan jumlah titik lampu, Menentukan 

jumlah dan tempat pemasangan sakelar dan stop kontak sesuai dengan kebutuhan, 

menentukan kapasitas dan jumlah  AC yang digunakan, menentukan jenis dan 
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ukuran kabel, menentukan jumlah dan tempat pemasangan panel pembagi, 

menentukan group dan besarnya pengaman yang akan dipasang pada masing-

masing group, sistem koordinasi genset, sistem pentanahan dan penangkal petir, 

menentukan besarnya beban total. 

Penelitan telah pula dilakukan oleh Ida Wayan Ekastawa Putra tahun 2014, 

yakni pada penelitian yang berjudul Kajian Dan Analisa Distorsi Harmonisa Di 

Hotel Amankila. Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian beliau adalah 

metode Penelaahan Kepustakaan yang merupakan metode pengumpulan data 

dengan membaca literature yang berkaitan dengan analisis dan metode Observasi 

yang merupakan metode pengumpulan data dengan melakukan pencarian data-

data yang dipergunakan dalam penelitian dengan melakukan pengukuran secara 

langsung. permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah 

bagaimana kondisi sistem kelistrikan di hotel amankila, kondisi distrorsi 

harmonisa di hotel amankila, dan solusi untuk mencapai THD standar pada hotel 

amankila. 

2.2  Pengertian Instalasi Listrik 

Instalasi listrik merupakan saluran listrik maupun peralatan yang terpasang 

baik di dalam maupun di luar bangunan untuk menyalurkan arus listrik. 

Rancangan instalasi listrik harus memenuhi ketentuan PUIL 2000 dan peraturan 

yang tekait dalam dokumen seperti UU NO 18 Tahun 1999 tentang jasa 

konstruksi, peraturan pemerintah NO 51 tahun 1995 tentang Usaha Penunjang 

Tenaga Listrik dan peraturan lainnya. (ismansyah,2009)   

2.3  Ketentuan Umum  Perancangan Instalasi Listrik  

Rancangan suatu sistem instalasi listrik harus memenuhi ketentuan 

Peraturam  Umum Instalasi Listrik (PUIL) dan peraturan lain  seperti :  

a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang keselamatan kerja,beserta 

peraturan pelaksanaannya. 

b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan 

Hidup. 

c) Undang-Undang Nomor 15 tahun 2002 tentang ketenagalistrikan. 
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Dalam perancangan sistem instalasi listrik harus diperhatikan tentang 

keselamatan manusia, makhluk hidup lain dan keamanan harta benda dari bahaya 

dan kerusakan yang bisa ditimbulkan oleh penggunaan instalasi listrik . Selain itu, 

berfungsinya instalasi listrik harus dalam keadaan baik dan sesuai degan maksud 

penggunanya (ismansyah, 2009). Di bawah ini dikutip beberapa ketentuan dari 

PUIL 2000 yang mengenai perlengkapan Instalasi. 

1. Perlengkapan Listrik yang baik dalam kerja normal tidak akan 

membahayakan atau merusak, dan harus tahan terhadap kerusakan mekanik, 

termis ,dan kimiawi. 

2. Perlengkapan listrik harus tahan disusun dan di pasnag secara baik sehingga 

pelayanan, pemeliharaan dan pemeriksaan dapat dilakukan dengan aman. 

3. Setiap bagian perlengkapan listrik yang digunakan dalam instalasi listrik 

harus memenuhi PUIL 2000 ini dan standar yang berlaku. 

4. Sesuai dengan ketetapan  dalam PUIL 2000 yang tidak berlaku dalam 

perlengkapan listrik yang pemasangannya diisolasi dengan baik dan tepat, 

asal saja diambil tindakan sehingga dalam pelayanan, pemeliharaan dan 

pemeriksaan tegangan sentuh yang membahayakan tidak menyentuh tubuh 

orang. 

5. Gagang pelayanan yang terbuat dari logam atau bahan lain, baik berisolasi 

maupun tidak, sama sekali tidak boleh  bertegangan. 

Selain itu menurut PUIL 2000, pada setiap perlengkapan listrik harus 

tercantum dengan jelas mengenai : 

1. Nama Pembuat  dan Merk Dagang. 

2. Daya, tegangan dan atau arus pengenal. 

3. Daya Teknis yang harus disyaratkan SNI. 

     

2.4 Prinsip-Prinsip Dasar Instalasi Listrik 

Beberapa prinsip  instalasi listrik yang harus menjadi pertimbangan pada 

pemasangan instalasi listrik dimaksudkan agar instalasi listrik yang dipasang 

dapat digunakan secara optimum, efektif ada ifisien adapun prinsif dasar tersebut 

ialah sebagai berikut : 
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2.4.1  Keandalan 

Artinya seluruh peralatan yang dipakai pada instalasi tersebut haruslah 

handal dan baik secara mekanik maupun secara kelistrikannya. Kendalan juga 

berkaitan dengan sesuai tindakan pemakaian pengaman jika terjadi gangguan, 

contohnya bila terjadi suat kerusakan atau gangguan harus mudah dan cepat 

diatasi  dan diperbaiki agar gangguan yang terjadi dapat diatasi. 

Memang maksud dan tujuan utama PUIL 2000 ialah terselenggarakannya 

dengan baik pengoperasian instalasi listrik terutama mencegah bahaya listrik. 

Untuk meyakini bahwa instalasi listrik telah memenuhi standar yang berlaku dan 

PUIL maka instalasi listrik harus diperiksa oleh suatu lembaga inspeksi instalasi 

independen yang akan menerbitkan sertifikat kesesuaian. 

 

Untuk mencapai tingkat keamanan dan juga keandalan yang tinggi 

beberapa faktor pendukung adalah di antaranya : 

a. Sistem pengaman (proteksi) 

b. Sistem pembumian. 

c. Pelaksanaan pemasangan instalasi yang benar. 

d. Penggunaan komponen instalasi yang memenuhi standar dengan mutu yang 

andal.  

2.4.2  Ketercapain  

Artinya dalam pemasangan  peralatan instalasi listrik yang relatif mudah 

dijangkau oleh pengguna pada saat mengoperasikannya dan tata letak komponen 

listrik tidak susah untuk di operasikan, sebagai contoh pemasangan sakelar tidak 

terlalu tinggi maupun rendah. 

1. Ketersediaan  

Artinya kesiapan suatu instalasi listrik dalam melayani kebutuhan baik 

berupa daya, peralatan maupun kemungkinan perluasan instalasi. Apabila ada 

perluasan instalasi listrik tidak mengganggu sistem instalasi yang sudah ada, 

tetapi kita hanya menghubungkannya pada sumber cadangan (spare) yang telah 

diberikan pengaman. 
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2.4.3  Keindahan  

Artinya, dalam pemasangan komponen atau peralatan instalasi listrik harus 

ditata sedemikian rupa, sehingga dapat terlihat rapih dan indah serta tidak 

menyalahi peraturan yang berlaku. 

2.4.4  Keamanan  

Artinya, harus mempertimbangkan faktor keamanan dari suatu instalasi 

listrik, baik keamanan terhadap manusia, banguna atau harta benda, makhluk 

hidup lain dan peralatan itu sendiri. 

2.4.5  Ekonomis  

Artinya, biaya yang dikeluarkan dalam pemasangan instalasi listrik harus 

dipertimbangkan dengan teliti serta pertimbangan-pertimbangan tertentu sehingga 

biaya yang dikeluarkan dapat sehemat mungkin tanpa harus mengesampingkan 

hal-hal diatas.   

 

 2.5  Pengaruh Lingkungan  

Pengaruh lingkungan kerja peralatan instalasi listrik dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu lingkungan normal dan lingkungan tidak normal. Lingkungan 

tidak normal dapat menimbulkan gangguan pada instalasi listrik yang normal. 

Untuk itu, jika suatu instalasi atau bagian dari suatu instalasi berada pada lokasi 

yang pengaruh luarnya tidak nomal, maka diperlukan perlindungan yang sesuai. 

Pengaruh luar yang tidak diimbangi dengan peralatan yang memadai akan 

menyebabkan rusaknya peralatan dan bahan dapat  membahayakan manusia. 

Demikian juga pengaruh kondisi tempat akan dipasangnya suatu instalasi listrik, 

misalnya dalam suatu industri apakah penghantar tersebut harus ditanam atau di 

masukan jalur penghantar untuk menghindari tekanan mekanis. Oleh karena itu, 

pada pemasangan-pemasangan instalasi listrik hendaknya mempunyai rencana 

perhitungan dan analisa yang tepat.  



9 
 

 
 

2.6 Sakelar  

Sakelar merupakan Komponen listrik yang dapat menghubungkan dan 

memutuskan arus listrik. Sakelar memiliki potongan konduktif (logam) yang 

disebut kontak atau terminal yang menyentuh untuk menutup dan membuka 

koneksi. Secara mendasar semua sakelar melakukan kontak nyala | padam (on off) 

dalam berbagai cara berbeda, tapi tiap sakelar melakukan tugas yang sama, yaitu 

membuka dan menutup sirkuit listrik. Beberapa sakelar yang melakukan kontak 

berbeda, dinamakan sesuai dengan bentuk, fungsi, dan cara operasinya. Sakelar 

biasanya harus dapat melewatkan arus pengenalnya tanpa mengakibatkan 

pemanasan yang berlebihan dan juga harus dapat memutus dan membuka dengan 

baik. Kontak pada sakelar terdapat dua bagian yaitu bagian bergerak dan bagian 

diam. Agar kontak bekerja dengan baik, kontak bergerak mengadakan kontak 

dengan tekanan. Untuk itu penutupan kontak harus terjadi dengan cepat dan 

dengan tekanan. Kontak yang longgar akan mengakibatkan pemanasan berlebihan 

yang disebabkan oleh tahanan kontak yang tinggi. 

Untuk itu sakelar dilengkapi dengan mekanisme pemutusan sesaat dengan 

menggunakan pegas. Dalam pelaksanaan ini pada waktu tuas sakelar mulai 

dibuka, kontak gerak masih terjepit oleh kontak diam dan suatu pegas 

ditegangkan. Jika tegangan pegas berlebihan suatu harga maka dengan tarikan 

pegas kontak gerakan terlepas dari genggaman kontak diam dengan cepat 

(Sugandi, 2001) .Sakelar yang akan digunakan harus memenuhi syarat – syarat  

berikut : 

a. Dalam keadaan terbuka, bagian sakelar bergerak harus tidak bertegangan  

(PUIL ayat 206 B1). 

b. Sakelar harus tidak terhubung dengan sendirinya akibat pengaruh gaya berat 

(PUIL ayat 206 B1).  

c. Sakelar harus memiliki kemampuan  minimal sesuai dengan daya alat yang 

dihubungkan dalam rangkaian listrik, tetapi tidak boleh lebih dari 5 A  

(PUIL ayat 804 C6). 
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2.7  Kotak- Kontak ( Stop Kontak ) 

Stop kontak merupakan komponen listrik yang berfungsi sebagi 

pertemuan hubungan antara alat listrik dengan aliran listrik. Berdasarkan bentuk 

serta fungsinya, stop kontak dibedakan menjadi dua macam, yaitu: 

1.  Stop kontak kecil, merupakan stop kontak dengan dua lubang (kanal) yang 

berfungsi untuk menyalurkan listrik pada daya rendah ke alat-alat listrik 

melalui steker yang juga berjenis kecil.  

2. Stop kontak besar, juga merupakan stop kontak dengan dua kanal AC yang 

dilengkapi dengan lempeng logam pada sisi atas dan bawah kanal AC yang 

berfungsi sebagai ground. Sakelar jenis ini biasanya digunakan untuk daya 

yang lebih besar. 

Sedangkan berdasarkan tempat pemasangannya. Dikenal dua jenis stop 

kontak, yaitu:  

1. Stop kontak in bow, merupakan stop kontak yang dipasang di dalam tembok. 

2. Stop kontak out bow, yang dipasang diluar tembok atau hanya diletakkan 

dipermukaan tembok pada saat berfungsi sebagai stop kontak portable 

Stop kontak harus dipasang rata terhadap permukaan dinding dengan 

ketinggian 110cm atau 30cm dari permukaan lantai, di ruangan- ruangan yang 

basah dan lembah harus menggunakan berjenis anti air atau memiliki penutup 

(Sugandi, 2001). 

Beberapa ketentuan yang masih harus diperhatikan pada pemasangan 

kotak kontak, antara lain (PUIL 2000) : 

1. Stop kontak  dinding yang dipasang kurang dari 1,25 meter di atas lantai, 

harus dilengkapi dengan tutup. 

2. Stop kontak dinding dengan kotak pengaman harus dipasang dengan hantaran 

pengaman. 

3. Pada satu tusuk kontak hanya boleh dihubungkan satu kabel yang dapat 

dipindah-pindahkan. 

4. Kemampuan kotak kontak harus sekurang-kurangnya sesuai dengan daya alat 

yang dihubungkan padanya, tetapi tidak boleh kurang dari 5 A. 
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2.8  Pengaman Hubung Pendek 

 Pada APP yang dipasang oleh pihak pengusaha ketenagalistrikan, 

pembatas arus diperoleh dengan dipasangnya pemutus sirkit mini (MCB) atau 

untuk daya yang lebih besar digunakan MCCB (Moulded Case Circuit Breaker). 

Daya pemutus ditentukan oleh daya hubng pendek yang ada ditempat pemasangan 

pemutus sirkit itu. 

 Ketentuan ini berlaku pula untuk sakelar pemutus pada PHB konsumen. 

Jika sakelar masuk ini mempunyai daya pemutus yang kurang maka harus 

diadakan lagi pengaman dengan pemustus listrik atau pengaman lebur yang 

mempunyai daya pemutus yang cukup. Pemutus sirkit harus dilengkapi dengan 

alat yang menjamin pemutusan secara bebas, artinya jika pemutus sirkit sudah trip 

karena adanya beban lebih atau hubung pendek, maka tuas sakelar tidak dapat 

dikembalikan ke keadaan menutup selama beban lebih masih bertahan (PUIL 

2000).  

Dipandang dari segi perlindungan terhadap bahaya tegangan sentuh dan 

pencegahan terhadap kemungkinan tertukar dengan patron yang berkemampuan 

lebih besar, maka pengaman lebur untuk arus pengenal 25 A atau kurang harus 

diambil dari jenis D atau jenis lain yang sederajat. Pengaman lebur yang sudah 

putus tidak boleh dipergunakan lagi misalnya dengan menjembatani kontak yang 

putus dengan kawat diluarnya. Pada pengaman lebur berulir, penghantar fase 

harus dihubungkan dengan kontak alas rumah patron (PUIL 2000). Sekarang  ini 

PLN PLN menggunakan Pemutus Sirkit Mini untuk membatasi arus ke konsumen 

sesuai dengan daya sambung yang dimintanya. Contohnya : untuk daya sambung 

900 VA, 220V, arus batasnya In = 900/220 = 4 A (digunakan MCB dengan batas 

arus 4 A). juga di panel hubung bagi konsumen, pemisah sirkit mini makin 

banyak digunakan baik sebagi sakelar masuk maupun sebagai sakelar keluar 

menggantikan pasangan seri yang terdiri atas sakelar beban dan pengaman lebur 

(Budiman,2000). 
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2.8.1  Mini Circuit Breaker (MCB)  

MCB adalah peralatan pemutus rangkaian listrik pada sistem tenaga 

listrik, yang mampu untuk membuka dan menutup rangkaian listrik pada semua 

kondisi, termasuk arus hubung singkat, sesuai dengan ratingnya. Juga pada 

kondisi tegangan yang normal ataupun tidak normal. Hubungan singkat tersebut 

terjadi apabila antara penghantar atau kabel fasa terhubung langsung dengan 

penghantar atau kabel netral (nol) dan juga ground (pentanahan). Dalam 

melakukan pendesainan control selalu dibutuhkan adanya pengaman rangkaian 

control dengan menggunakan MCB jenis 1 fasa. Tetapi pengaman untuk beban 

yang digerakkan oleh rangkaian control tersebut dapat menggunakan MCB jenis 3 

fasa, sehingga dalam suatu panel yang digunakan untuk mengontrol suatu sistem 

minimal terdapat 2 MCB yaitu 1 buah MCB jenis 1 fasa dan 1 buah MCB 3 fasa 

(Habetec, 2014). Prinsip Kerja MCB yaitu :  

1. Thermis :  

Prinsip kerjanya berdasarkan pada pemuaian atau pemutusan dua jenis 

logam yang koefisien jenisnya berbeda. Kedua jenis logam tersebut dilas menjadi 

satu keping (bimetal) dan dihubungkan dengan kawat arus yang melalui bimetal 

tersebut melebihi arus nominal yang diperkenankan maka melalui bimetal tersebut 

akan melengkung dan memutuskan aliran listrik. 

2. Magnetik :  

Prinsip kerjanya adalah memanfaatkan arus hubung singkat yang cukup 

besar untuk menarik sakelar mekanik dengan prinsip induksi elektromagnetis. 

Semakin besar arus hubung singkat, maka semakin besar gaya  yang 

menggerakkan sakelar tersebut sehingga lebih cepat memutuskan rangkain listrik 

dan gagang operasi akan kebali ke posisi off.  

 

2.9 Penghatar (Kabel Instalasi) 

Bahan penghantar merupakan bahan yang berfungsi sebagai penghubung 

dan penghantar aliran listrik dari satu komponen listrik ke komponen listrik yang 

lain. Bahan penghantar yang digunakan dalam instalasi listrik harus memenuhi 

syarat  dan sesuai dengan tujuan penggunaanya, serta telah diuji mutunya oleh 
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lembaga yang berwenang. Ukuran penghantar listrik dinyatakan dalam ukuran 

luas penampang inti penghantar dan dinyatakan dengan satuan mm
2
 (Asep 

Hapiddin, 2009). 

Bahan penghantar yang biasanya digunakan sebagai penghantar aliran 

listrik adalah bahan tembaga atau alumunium. Bahan tembaga yang digunakan 

sebagai penghantar listrik harus memiliki kemurnian minimal  minimal 99%. 

Tahanan jenis bahan tembaga yang diisyaratkan tidak melebihi 0,017241 

ohm.mm
2
/m pada suhu 20

o
 C atau sama dengan daya hantar 50 siemen 100%  

IACS ( International Annealid Copper Standard ). Koefisien suhu pada suhu awal 

20
o
 C adalah 0,04% per derajat celcius. Jika terjadi kenaikan suhu 20

o 
C, akan 

terjadi kenaikan tahanan jenis 4% luas penampang penghantar tembaga harus 

memenuhi standar internasional.  Kabel instalasi yang memiliki selubung banyak 

digunakan dalam instalasi listrik. Kabel tersebut sangat banyak digunakan karena 

beberapa hal. Jika dibandingkan dengan kabel dalam pipa, kabel instalasi 

berselubung, terdapat beberapa kelebihan, diantaranya lebih mudah dibengkokkan 

dan lebih tahan terhadap pengaruh asam dan uap atau gas. Pada kabel instalasi 

listrik berselubung, terdapat beberapa huruf untuk memberikan kode pada kabel 

tersebut. Berikut beberapa pengertian huruf  yang digunakan pada kode kabel 

terselubung (Asep Hapiddin, 2009). 

a. N  : kabel standar dengan penghantar tembaga. 

b. NA  : kabel standar dengan penghantar Alumunium.  

c. Y : kabel dengan isolasi  atau selubung PVC. 

d. F : kabel dengan perisai kawat pipih. 

e. R : kaber dengan perisai kawat baja bulat. 

f. Gb : Kabel spiral pita baja. 

g. Re : Kabel pengantar padat bulat. 

h. Rm : Kabel penghantar bulat padat banyak. 

i. Se :  Kabel penghantar padat bentuk sektor. 

j. Sm : Kabel penghantar kawat banyak bentuk sektor. 
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Tabel 2.1. Kemampuan penghantaran arus kabel instalasi berbahan tembaga,berisolasi, dan 

berselubung PVC 

Luas Penampang 

Nominal Kabel 

Kemampuan Hantar 

Arus Maksimum 

Kemampuan Hantar 

Arus Nominal 

Maksimum Pengaman 

Mm
2 

Ampere (A) Ampere (A) 

1,5 19 20 

2,5 25 25 

4 34 35 

6 44 50 

10 6 63 

16 82 80 

25 108 100 

35 134 125 

50 167 160 

70 207 224 

95 249 250 

120 291 300 

150 334 355 

185 380 355 

240 450 425 

300 520 500 

Sumber : Dedi rusmadi, 2006 

Adapun nilai tegangan nominal kabel berdasarkan warna selubung luar 

kabel yang berbahan PVC telah dibakukan, dalam PUIL ayat 720 G1, seperti 

tercantum dalam tabel 2 berikut. 

Tabel 2.2 Tegangan Nominal Kabel Berdasarkan Warna selubung luar Kabel PVC. 

Jenis Kabel Tegangan Nominal Warna Selubung Luar 

Kabel berselubung PVC 

untuk instalasi tetap 

(misalnya ,NYM) 

500V Putih 
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Hantaran udara berselubung 

PVC(misalnya,NYMT) 
500V Hitam 

Kabel berselubung PVC 0,6 / 1KV Hitam 

Kabel berselubung PVC Diatas 1 KV Merah 

Sumber : Dedi rusnadi, 2006 

Jenis Kabel Instalasi yang digunakan dalam instalasi listrik rumah adalah 

jenis kawat tembaga, bukan dengan kabel serabut.  Ada berbagai jenis kabel 

kawat tenbaga yang digunakan dalam instalasi listrik rumah .  Kabel yang biasa 

digunakan adalah tipe kabel NYA,NYM dan NYY (Asep Hapiddin, 2009).  

PUIL 2000 ayat 4.2.2.2.1 menetapkan bahwa setiap penghantar harus 

mempunyai KHA yang tidak kurang dari arus yang mengalir didalamnya. Untuk 

itu, KHA-nya tidak boleh kurang dari kebutuhan maksimum yang ditentukan 

PUIL 2000 ayat 4.3.2 untuk sirkit utama dan sirkit cabang atau dala PUIL 2000 

ayat 4.3.5 untuk sirkit akhir. Untuk kabel dilindungi oleh bahan isolasi 

keseluruhannya. 

2.9.1  Penggunaan kabel NYA 

Kabel NYA merupakan kabel Tembaga berinti tunggal dan berlapis bahan 

isolasi PVC. Kabel NYA biasanya digunakan untuk instalasi luar / kabel udara. 

Kode warna isolasi pada kabel NYA terdiri atas warna merah, kuning, biru dan 

hitam. Jenis kabel ini banyak digunakan dalam instalasi listrik perumahan karena 

harganya yang relatif murah. Akan tetapi, kabel NYA merupakan jenis kabel yang 

mudah cacat dan mudah terkelupas dikarenakan isolasinya yang hanya 1 lapis. 

Kabel NYA adalah kabel tipe udara sehingga tidak terlalu tahan terhadap air dan 

udara lembab. 

Jika memakai kabel NYA dalam instalasi listrik untuk pengamanan kabel 

harus dipasang dalam pipa/conduit jenis PVC atau saluran tertutup. Hal tersebut 

dilakukan agar kabel tidak mudah terkelupas akibat bergesekan dengan benda 

lain. Jika isolasi kabel terkelupas, kawat kabel tersebut tidak akan tersentuh oleh 

manusia. (Asep Hapiddin,2009) 
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2.9.2  Penggunaan kabel NYM 

Kabel NYM  merupakan kabel kawat tembaga berinti 2,3 atau 4 dan 

memiliki lapisan isolasi PVC. Warna isolasi label NYM biasanya berwana putih  

atau abu-abu. Kabel NYM memiliki lapisan isolasi dua lapis sehingga tingkat 

keamanannya lebih baik dari kabel NYA. Karena konstruksinya tersebut, kabel 

dapat dipakai dalam instalsi listrik dilingkungan basah maupun kering. Akan 

tetapi, kabel NYM tidak boleh ditanam ditanah karena bahan isolasi kabel NYM 

yang rapuh jika ditanam dalam tanah. Luas penanmpang kawat dari NYM adalah 

1,5 – 10mm
2
  (Asep Hapiddin, 2009). 

Selain itu tentang penggunaan NYM berlaku ketentuan-ketentuan berikut 

ini (ayat 742 B1) : 

a. NYM boleh dipasang langsung menempel pada plesteran atau kayu atau 

ditanam langsung dakam pelesteran, juga di tempat kerja atau gudang dengan 

bahaya kebakaran atau ledakan. 

b. NYM juga boleh dipasang langsung pada bagian lain dari bangunan, 

kontruksi, rangka dan sebagainya, asalkan cara pemasangannya tidak 

merusak selubung luar kabelnya. 

Untuk pemasangannya digunakan klem dengan jarak antara yang cukup 

rapat, sehingga kabelnya terpasang rapi, lurus dan tidak melendut. Kalau dipasang 

di ruangan lembab harus digunakan kotak smbung yang kedap air  dan kedap 

lembab (ayat 742 B3).  

2.9.3  Penggunaan kabel NYY 

Kabel NYY memiliki lapisan isolasi PVC yang biasanya berwarna hitam, 

ada yang berinti 2, 3 atau 4. Kabel NYY merupakan kabel Instalasi listrik yang 

dipergunakan untuk instalasi tertanam (kabel tanah) dan memiliki lapisan isolasi 

yang lebih kaut dari kabel NYM . (Asep Hapiddin, 2009) 
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2.9.4  Penampang dan KHA Pengantar 

Luas penampang penghantar sirkit yang digunakan terkait pada kebutuhan 

maksimum sirkit, dan ditentukan oleh KHA pengantar keadaan sekeliling seperti 

suhu dan isolasi termal dan susut tegangan yang diperkenankan ialah 5%. Selain 

itu harus dipertimbangkan pula kemungkinan perluasan instalasi di kemudia hari. 

Untuk instalsi permanen rumah tinggal, luas penghantar minimum adalah 1,5 

mm
2
. Menurut PUIL 2000 ayat 4.5.1 dan 4.6.1 penghantar sirkit utama konsumen 

dan sirkit cabang harus mempunyai tidak kurang dari 4 mm
2
 untuk penghantar 

berisolasi dan berpenyangga, hal ini terutama didasarkan atas kekuatan mekanis 

penghantar. Pada umumnya KHA penghantar yang digunakan di setiap sirkit tidak 

boleh lebih rendah di bawah nilai pengenal pengaman sirkit (Sugandi, 2001). 

Untuk menentukan luas penampang penghantar yang diperlukan maka, 

harus ditentukan berdasarkan atas arus yang melewati penghantar tersebut. Arus 

nominal yang melewati suatu penghantar dapat ditentukan dengan menggunakan 

persamaan sebagai berikut : 

Untuk arus DC    I = 
 

 
    ………………..(2.1) 

Untuk arus bolak balik satu fasa  I = 
 

         
    …………(2.2) 

Untuk arus bolak balik Tiga fasa  I = 
 

√             
    …….(2.3) 

Dimana : 

I = Arus Nominal (A) 

P = Daya Aktif (W) 

V = Tegangan (V) 

Cos   = Faktor Daya 

Kemampuan Hantar Arus yang dipakai dalam pemelihan penghantar 

adalah 1,25 kali dari arus nominal yang melewati penghantar tersebut. Apabila 

kemampuan hantar arus sudah diketahui maka tinggal menyesuaikan dengan tabel 

untuk mencari luas penampang yang diperlukan. 
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2.9.5  Penghantar Netral 

 Penghantar netral dapat digunakan untuk sirkit utama pelanggan dan sirkit 

cabang (PUIL 2000, 4.7.1), tetapi tidak boleh digunakan untuk dua atau lebih dari 

sirkit akhir (PUIL 2000,4.7.2). pengecualiannya dimungkinkan sesuai PUIL 2000 

ayat 4.7.2.1 yang menyebutkan bahwa penghantar netral dapat digunakan untuk 

penyambungan pada perlengkapan di bawah ini : 

1. Peranti fase banyak integral dan luminer yang disambung pada sirkit akhir 

sistem fase dua,tiga kawat dan fase tiga,empat kawat. 

2. Unit penyupali tersendiri, seperti pelat panas dan bagian tungku yang 

terpisah dari suatu dapur listrik yang disulai dari sirkit akhir terpisah dari 

fase berbeda dan diperlukan sebagai piranti tunggal sesuai dengan PUIL 

2000 ayat 4.3.6.1. 

3. Kelopmpok luminer fase tunggal yang disusun untuk disambungkan pada 

sirkit akhir sistem dua fase tiga kawat, atau sistem tiga fase empat kawat, 

dengan ketentuan bahwa : 

a. Sirkit tersebut dikontrol dan diamankan dengan pemutus sirkit yang 

bekerja pada semua penghantar aktif. 

b. Kontinuitas dari penghantar sirkit netral tidak tergantung pada terminal 

diluminer atau sakelar kontrol.  

4. Peranti seperti pemanas air yang disuplai sumber suplai alternative, 

apabila : 

a. Hanya satu suplai dapat disambung pada suatu saat. 

b. Kedua supali mempunyai sakelar pemisah bersama.  

  

2.10  Kotak sambung ( junction box ) 

Kotak sambung adalah material yang berfungsi sebagai kotak hubung 

berisikan terminal-terminal yang nantinya akan dipergunakan untuk 

penyambungan kawat-kawat. Kotak sambung ini dimaksudkan untuk melindungi 

sambungan atau percabangan hantaran dari ganguan yang membahayakan. Pada 

umumnya bentuk sambungan yang digunakan pada kotak sambung ialah 
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sambungan ekor babi (pig tail), kemudian setiap sambungan ditutup dengan las 

dop setelah diisolasi. 

 Selain itu, pada hantaran lurus memanjang perlu dipasang kotak sambung 

lurus (kotak tarik) setiap panjang tertentu penarik kabel untuk memudahkan 

penarikan hantaran. Pada kotak tarik ini apabila tidak terpaksa,hantaran ini tidak 

boleh dipotong untuk kemudian disambung lagi (Sugandi,2001). 

2.11 Fiting Lampu 

Fitting adalah suatu alat untuk menghubungkan lampu dengan kawat-

kawat jaringan listrik secara aman. Sambungan lampu dengan kawat-kawat 

jaringan listrik harus dilakukan secara aman dan untuk menciptakan keamanan 

pada pemasangan lampu dapat menggunakan fitting. Fitting adalah tempat 

memasang bola lampu listrik, dan menurut penggunaannya dapat dibagi menjadi 

tiga jenis : fitting langit-langit, fitting gantung, dan fitting kedap air.   

a. Fitting langit-langit  

Pemasangan fitting langit-langit ditempelkan pada langit-langit (eternit) dan 

dilengkapi dengan roset. Roset diperlukan untuk meletakan/penyekerupan 

fiting supaya kokoh kedudukannya pada langit-langit (Asep Hapiddin,2009).  

b. Fitting gantung  

Pada fitting gantung dilengkapi dengan tali snur yang berfungsi sebagai 

penahan beban bola lampu dan kap lampu, serta untuk menahan konduktor 

dari tarikan beban tersebut (Asep Hapiddin,2009). 

c. Fitting kedap air  

Fitting kedap air merupakan fitting yang tahan terhadap resapan/rembesan 

air. Fiting jenis ini dipasang di tempat lembab atau tempat yang mungkin bisa 

terkena air misalnya fiting untuk di kamar mandi. Konstruksi fitting ini 

terbuat dari porselin, dimana bagian kontaknya terbuat dari logam kuningan 

atau tenbaga dan bagian ulirnya dilengkapi dengan karet yang berbentuk 

cincin sebagai penahan air (Asep Hapiddin, 2009). 

Ada beberapa persyaratan yang perlu diperhatikan dalam pemasangan/ 

menempatkan fitting lampu, antara lain: 

http://www.elektronikabersama.web.id/2011/05/jaringan-listrik-tiga-fase-dan-satu.html
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1. Fitting lampu sejenis edisondan jenis bayonet harus dipasang dengan bagian 

tengah hantaran fasa, sedangkan kontak luar (ulir) dari fitting dihubungkan 

pada hantaran netral (Pasal 206 B2 PUIL 771). 

2. Fitting lampu untuk penerangan luar dan dalam ruangan dengan air tetes harus 

kepada air (pasal 510, C4 sub. A PUIL 77). 

3. Lampu pijar untuk penggunaan umum pada rangkaian penerangan cabang 

tidak boleh dilengkapi dengan kakiedison(E 27), bila dayanya lebih dari 300 

watt, juga tidak boleh dengan kaki Goliath (E 40). Bilamana daya lebih dari 

1500 watt hanya kaki atau alat lain tertntu yang dapat digunakan (pasal 510 

J1  PUIL 77). 

4. Dalam ruang lembab, tidak boleh mempergunakan fitting lampu pijar yang 

bersaklar (pasal 510 H1 sub.c PUIL 77). 

5. Bagian luar dari fitting lampu harus dibuat dari bahan porselin, atau bahan 

isolasi lain yang sederajat (pasal 856 A4 PUIL 77). 

 

2.12  Panel Hubung bagi (PHB)konsumen 

2.12.1  Sirkit Utama Konsumen 

Perangkat hubung bagi menurut definisi PUIL, adalah suatu perlengkapan 

untuk mengendalikan, membagi tenaga listrik atau mengendalikan, melindungi 

sirkit dan pemanfaat tenaga listrik. Dari alat pembatas dan pengukur (APP) tenaga 

listrik yang disalurkan ke PHB utama konsumen dengan kabel dalam pipa 

instalasi. Saluran ini disebut sirkit utama konsumen dan sesuai dengan jenis 

sambungan dan dayanya dapat berupa sirkit fase satu atau fase tiga. Untuk sirkit 

fase satu, jumlah penghantarnya ada tiga yaitu : penghantar fasa, pengahntar 

netral dan pernghantar proteksi. Untuk sirkit fase tiga, jumlah penghantarnya ada 

lima yaitu tiga penghantar fasa, satu pengantar netral, penghantar proteknsi, yang 

juga berawal dari percabangan penghantar netral. 

Pada PHB utama konsumen tenaga listrik dibagikan ke titik beban melalui 

sirkit akhir atau terlebih dahulu melalui sirkit cabang dan dari PHB cabang ke 

sirkit akhir (PUIL 2000).     
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2.12.2  PHB Utama Fase Tiga 

Dalam PUIL 2000 ayat  6.2.6 ditentukan bahwa pada PHB yang memiliki 

banyak sirkit keluar fase tunggal dan fase tiga, alat pengaman dan sakelar harus 

dikelompokan sehingga : 

1. tiap kelompok mengalami sebanyak-banyaknya enam kelompok sirkit. 

2. Kelompok  alat  instalasi tenaga terpisah dari kelompok alat instalasi 

penerangan. 

3. Kelompok alat fase tunggal terpisah dari fase tiga. 

Sakelar, pemisah dan pemutus sirkit yang  dipasang pada PHB harus 

memiliki kutub yang jumlahnya sekurnag-kurangnya sama dengan fase yang 

digunakan. Semua fsae harus dapat  dibuka dan ditutup secara serentak. 

Penghantar netral tidak boleh diputuskan.  

Jika suplai instalasi dapat dipindahkan dari jaringan umum ke mesin 

pembangkit sendiri maka harus ada sakelar alih disisi masuk PHB utama 

konsumen dengan jumlah kutub yang sama (PUIL 2000). 

2.12.3 Penempatan PHB 

Lokasi dari PHB utama dijelaskan dalam ketentuan PUIL 2000 ayat 

4.13.1.2 yaitu : 

1. Umum 

PHB utama atau panel untuk kendalai jarak jauh dari sakelar utama harus 

ditempatkan tidak lebih jauh dari satu tingkat diatas atau dibawah jalan 

masuk gedung dan harus dapat dicapai dengan mudah dari jalan masuk. 

Ketentuan ini tidak berlaku pada instalsi rumah. 

2. Dalam instalsi ganda. 

3. PHB utama tidak boleh ditempatkan diinstalasi rumah. 

Lokasi uatam PHB sesuai PUIL 2000 ayat 4.13.1.3 adalah dengan pemberian 

tanda pada pita atau selungkup bila suatu PHB utama terletak didalam kamar 

atau selungkup, setiap pintu yang diperlukan untuk msuk bagi personil harus 

diberi tanda dengan jelas dan permanen yang menunjukan ruangan atau 
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kamar tempat PHB utama terletak. Ketentuan ini tidak berlaku bagi PHB 

utama dalam suatu isntalsi rumah tinggal. 

Ketentuan mengenai lokasi bagi PHB sesuai PUIL 2000 ayat 4.13.1.4 

adalah sebagai berikut : 

1. Tinggi diatas tanah, lantai atau platform. 

a. Pada ketinggian 1,2 m diatas tanah, lantai atau platform. 

Suatu PHB yang dipasang pada ketinggian kurang dari 1,2 m diatas tanah 

harus memenuhi setidak-tidaknya satu dari pernyataan dibawah ini : 

i. Tertutup sepenuhnya dengan pintu, yang pembuka pitunya tidak 

kurang dari 1,2 m di atas tanah, lantai atau panggung. 

ii. Hanya terdiri dari perlengkapan yang bagian aktifnya berada dalam 

rumah atau kotak pelindungnya dan tidak dapat dicapai tanpa alat 

atau kunci. 

iii. Terletak di daerah yang hanya dapat dicapai oleh orng-ornga yang 

berwenang. 

b. Instalasi rumah dan instalasi ganda 

Suatu PHB tidak boleh dipasang kurang dari 0,9 m di atas tanah, lantai 

atau panggung pada lokasi  berikut : 

i. Instalasi rumah 

ii. Isntalsi ganda, dimana pencapaian ke sakelar pemisah dari suatu 

instalasi individual disyaratkan sesuai dengan PUIL ayat 4.8.1.3 dan 

4.8.2.2. 

iii. Berdampingan atau dalam selengkup yang sama seperti diatas. 

2. Didekat tandoor air atau dapur listrik, daerah terlarang bagi pemasangan PHB 

adalah sebagai berikut : 

a. Daerah terlarang PHB tidak boleh dipasang didalam ruangan yang 

dibatasi oleh bidang vertikal. 

i. 0,15 m dari peranti pemasak, tungku, pelat panasatau peranti masak 

sejenis yang magun 

ii. 0,15 m dari batas tendon air tempat cuci piring, tangan, atau wadah 

sejenis. 
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iii. 0,15 m dari keliling tandoor air suat kloset untuk baung air atau 

tempat buang air kecil. 

iv. 0,5 m dari keliling tandoor air dari tungku pemanas untuk mencuci, 

bak atau tempat mandi. Memanjang dari lantai sampai ke langit-

langit. 

b. Lokasi terbatas. Suatu PHB dapat dipasang diluar ruangan yang 

ditentukan dalam butir (a) akan tetapi di dalam batas 2,5 m dari tandoor 

air atau tepi suatu dapur pemasak hanya jika PHB mempunyai, atau 

dipasang di dalam suatu selungkup yang mempunyai suatu tingkat 

proteksi yang tinggi.   

 

2.13  Sistem  Pencahayaan 

2.13.1  Sistem  Pencahayaan secara umum 

Suatau penerangan diperlukan oleh manusia untuk mengenali suatu objek 

secara visual. Kuat penerangan baik yang tinggi, rendah, maupun yang 

menyilaukan berpengaruh terhadap kelelahan mata maupun ketegangan syaraf. 

Pada saat merencanakan pencahayaan dalam ruangan yang  harus diperhatikan 

pertama kali adalah kuat penerangan, warna cahaya yang diperlukan dan arah 

pencahayaan sumber penerangan. Kuat penerangan akan menghasilkan luminasi 

karena pengaruh faktor pantulan diding maupun lantai ruangan. Kuat penerangan 

dikategorikan menjadi 6 kelompok, yaitu (Muhaimin,2001): 

1. Penerangan extra rendah (< 50 lux) 

2.  Penerangan  rendah (< 150 lux) 

3. Penerangan  sedang  ( 150 sampai 175 lux) 

4. Penerangan tinggi yang dikelompokan menjadi 3 macam, yaitu : 

a. penerangan tinggi I (200 lux) 

b. penerangan tinggi II (300 lux) 

c. penerangan tinggi III (450 lux) 

5. Penerangan sangat tinggi (700 lux) 

6. Penerangann extra tinggi (> 700 lux) 



24 
 

 
 

Pancaran cahaya perlu mendapatkan perhatian pada perencanaan 

penerangan disamping warna yang dihasilkan oleh sumber cahaya. Sumber 

cahaya dalah satuan penerangan lengkap yang terdiri dari lampu beserta 

perlengkapannya, baik untuk operasi kelistrikan maupun untuk mengatur 

distribusi  cahaya, memposisikan lampu, melindungi lampu serta menghubungkan 

lampu dengan sumber tegangan.  

Beberapa yang perlu diperhatikan dalam merancang penerangan pada 

suatu ruangan adalah sebagi berikut : 

1. Ekonomi . 

2. Umur lampu (life time). 

3. Warna cahaya lampu. 

4. Alat bantu yang diperlukan (misalnya : armamatur, pengotrol dan lain-lain). 

5. Efek yang mungkin ditimbulkan (bayangan, silau dan lain-lain) 

Untuk mendapatkan kualitas penerangan yang memadai, maka baik 

sumber penerangan maupun faktor lingkungan yang harus diperhitungkan. Karena 

itu perencana harus memiliki data-data yang diperlukan, seperti (Muhaimin,2001): 

1. Gambar ruangan, dimensi ruangan dan rencana tata letak lampu. 

2. Detail konstriksi langit-langit. 

3. Warna pantulan dari langit-langit, dinding, lantai dan prabot yang ada didalam 

ruangan . 

4. Peruntukan ruangan (pekerjaan visual yang akan dikerjakan didalam ruangan 

tersebut). 

5. Perlengkapan mesin atau peralatan yang ada didalam ruangan. 

6. Kondisi ruangan seperti temperatur, kelembaban dan debu. 

Perkembangan arsitektur memungkinkan langit-langit ruangan beraneka 

ragam, demikian pula dengan warna dan bahan yang dipergunakan. Hal tersebut 

berkaitan dengan reflektansi. Temperatur berkaitan dengan penggunaan daya 

lampu. Kelembaban mempengaruhi umur armamatur atau perlengkapan instalasi 



25 
 

 
 

penerangan. Sedangkan debu mempengaruhi persentase kuantitas arus cahaya 

yang sampai pada permukaan bidang. Penerangan dalam ruangan dapat dibedakan 

menjadi 3 macam, yaitu  (Muhaimin,2001) : 

1. Penerangan untuk keperluan umum  

Penerangan yang digunakan untuk keperluan public, seperti kantor, bengkel, 

ruang tunggu dan lain-lain. 

2. Penerangan yang dikhususkan pada titik tertentu  

Penerangan ini mengguakan sumber cahaya dengan sudut pancaran berkas 

cahaya yang sempit, misalnya penerangan pada etalase dan bagian-bagian 

tertentu pada perkantoran. 

3. Penerangan dekoratif 

Penerangan dekoratif harus mempertimbangkan estetika dan distribusi 

cahaya, misalnya penerangan pada ruang kluarga, restoran dan tempat 

hiburan. 

Kerugian cahaya dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu (Muhaimin, 2001) : 

1. Faktor tegangan masukan 

Tidak semua tegangan masukan persis sama dengan tegangan nominal lampu 

(misalnya karena adanya rugi-rugi tegangan). Besarnya faktor ini dapat 

dibandingkan antara besarnya tegangan masukan dan data dari produsen 

lampu. Perubahan 1% tegangan dapat menyebabkan perubahan 3% arus 

cahaya pada lampu pijar dan lampu dengan gas bertekanan tinggi serta 0,4% 

pada lampu TL. 
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2. Faktor kualitas ballast yang digunakan 

Ballast yang memiliki sertifikasi memiliki faktor 0.98 sampai 0,95. Sedangkan 

ballast yang tidak memiliki sertifikasi memiliki faktor 0,5 sampai 0,75. Faktor 

ballast tidak dipertimbangkan pada lampu pelepasan gas tekanan tinggi. 

3. Faktor lingkungan sekitar 

Penggunaan AC pada ruangan dan keberadaan asap dapat mengurangi 

efisiensi penerangan dan permukaan ruangan yang kotor mengurangi 

reflektansi sehingga memperkecil luminasi. 

4. Faktor kebersihan sumber penerangan 

Faktor ini berkisar antara 0,85 sampai dengan 0,96. Agar tidak dipengaruhi 

produktifitas (pada industri) maka kebersihan lampu dianjurkan dilakukan 

secara berkala. 

5. Faktor penuruanan arus cahaya(depresiasi) 

Faktor ini dapat disebabkan oleh tingkat kualitas, perawatan lampu dan umur 

pemakaian. 

6. Faktor pergantian lampu karena putus.  

2.13.2 Luminer 

Luminer adalah suatu rakitan yang lengkap untuk menyebarkan, menapis 

untuk mengubah  cahaya dari suatu atau banyak lampu dengan fittingnya yang 

terdiri atas komponen-komponennya, perlengkapan bantu, pemantul, diffuser, kap 

dan lainnya, termasuk sarana penghubung dengan instalasi, perkawatan dalam dan 

luar dan rumahnya (Harten, 1992) 

Ketentuan-ketentuan mengenai luminer telah diterangkan didepan untuk 

ketentuan tambahan sebagai berikut : 

1. Luminer harus berisolasi dari bagian lampu dan fiting lampu yang 

bertegangan  (PUIL 2000 5.3.1.5). 
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2. Luminer harus berisolasi dari penggantungan dan pengukuhan yang terbuat 

dari logam, kecil apabila pemimdahan tegangan pada bagain ini tidak akan 

menimbulkan bahaya (PUIL 2000 5.3.1.6). 

3. Luminer yang tidak dibumikan tidak boleh kontak dengan permukaaan yang 

konduktif  dan tidak boleh dipasang dalam jarak jangkauan tangan dari bak 

mandi, bak cuci pakaian, perlengkapan pipa air atau benda logam lain yang 

dibumikan (PUIL 2000 5.3.2.3.1) 

4. Luminer ditempat lembab, basah sangat panas atau mengandung bahan korosi, 

harus memenuhi syarat bagi pemasangan ditempat itu dan harus dipasang 

sedemikian hingga air tidak dapat masuk dan berkumpul dalam jalur 

penghantar,fitting lampu atau bagian listrik lainnya (PUIL 2000 5.33.1) 

Berikut merupakan ketentuan mengenai pengawatan luminer adalah sebagai 

berikut : 

1. Perkawatan pada atau didalam luminer harus terpasang rapi. Diameter kawat 

harus minimal 0,75 mm
2
 (Puil 2000 5.3.6.1.1) 

2. Pada rantai gantung luminer dan bagian lain yang dapat bergerak harus 

digunakan kabel fleksibel (Puil 2000 5.3.6.2.1)  

Berikut dikemukakan beberapa ketentuan-ketentuan tentang kontruksi luminer : 

1. Luminer harus terbuat dari logam, atau bahan lain yang diizinkan dan dibuat 

sedemikian hingga terjamin kekuatan dan kekokohan mekaniknya (Puil 2000  

5.3.7.1.1). 

2. Rumah luminer dan pelat logam yang tertanam harus dilindungi dari 

kemungkinan korosi dan tebalnya tidak boleh kurang dari 0,6 mm
2
 (Puil 2000 

5.3.7.1.2). 

3. Kontruksi rumah luminer yang tertanam tidak boleh menggunakan solder 

(Puil 2000 5.3.7.1.3). 

2.13.3  Perhitungan Sistem Pencahayaan 

Intensitas penerangan (E) dinyatakan dalam satau lux atau sama dengan 

lumen/m
2
. Jadi fluks cahaya yang diperlukan untuk suatu bidang kerja seluas A 

m
2
 adalah (Harten, 1974): 
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Ф = E x A………………..…………………………………………………(2.4) 

Dimana :  

Ф : Flukx cahaya (lumen) 

E : Intensitas penerangan (lux) 

A : Luas bidang (m
2
) 

Flukx cahaya yang dipancarkan oleh lampu tidak semuanya mencapai 

bidang kerja. Sebagian dari fluks cahaya itu akan dipancarkan ke dinding dan 

langit-langit. Karena itu untuk menentukan fluks cahayan yang diperlukan harus 

diperhitungkan efisiensi atau rendemennya dengan menggunakan rumus (Harten, 

1974): 

η =    
   

  
 …………………………………………………………(2.5) 

Dimana :  

η : Efisiensi 

Фg : Fluks cahaya yang mencaapai bidang kerja 

Фo : fluks cahaya yang dipancarkan oleh semua sumber cahaya. 

Berdasarkan persamaan 2.1 dan 2.2 maka dapat diperoleh persamaan 

berikut (Harten, 1974):  

Фo =   
      

 
 …………………………………………………………..……..(2.6) 

 Sedangkan untuk efisiensi dan randemen dari armamatur oleh kontruksi 

dan bahan yang digunakan. Dalam efisiensi penerangan selalu sudah 

diperhitungkan efisiensi armamaturnya, yaitu dengan menggunakan rumus berikut 

ini (Harten, 1974): 

v = 
                                             

                                                 
 ………..………..(2.7) 

 Perhitungan faktor-faktor refleksi rw dan rp masing-masing menyatakan 

bagaian yang dipantulkan dari fluks cahaya yang diterima oleh dinding dan langit-

langit yang kemudian mencapai bidang kerja. Sedangkan faktor reflesi semu 

bidang pengukuran atau biadng kerja rm ditentukan oleh refleksi lantai dan refleksi 

bagian dinding antara bidang kerja dan lantai. Besarnya nilai-nilai faktor refleksi 

rw ,rp dan rm dapat dilihat pada tabel-tabel penerangan yang dapat dilampirkan.  
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 Indeks ruangan atau indeks bentuk (k) menyatakan perbandingan antara 

ukuran-ukuran utama suatu ruangan yang berbentuk bujur sangkar. Besarnya 

indeks ruangan dapat diketahui dengan menggunakan rumus  (Harten, 1974): 

k =   
      

       
 ………………………………………………………..………..(2.8) 

Dimana :  

p :panjang ruangan (m) 

l : lebran ruangan (m) 

h : tinggi sumber cahaya diatas bidang kerja (m) 

faktor penyusutan atau faktor depresiasi (d) dinyatakan dengan rumus (Harten, 

1974): 

d =   
                         

                    
 ………………………………………..(2.9) 

faktor depresiasi dibagi menjadi 3 macam yang dibagi lagi atas tiga 

kelompok tergantung pada masa pemeliharaan lampu-lampu dan armamatur –

armamaturnya setelah 1,2 atau 3 tahun yaitu : 

1. pengotoran ringan  

pengotoran ringan terjadi di toko-toko, kantor-kator dan gedung-gedung 

sekolah yang berada di daerah- daerah yang hampir tidak berdebu. 

2. pengotoran sedang  

3. Pengotoran berat  

Pengotoran berat akan terjadi di dalam ruangan-ruangan yang bayak debu 

atau pengotoran lain misalnya  di perusahaan cor,pertambangan dan lain-lain. 

Banyaknya jumlah lampu yang akan dipasang di dalam suatu ruangan 

dapat dihitung dengan menggunakan rumus (Harten, 1974): 

n =   
     

               
 …………………………..…………………………..(2.10) 

Dimana :  

n : Jumlah lampu  

E : Intensitas penerangan pada bidang kerja (lux) 

A : Luas bidang kerja (m
2
) 

Фlampu : Fluks cahaya lampu (lumen) 
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η : efisiensi 

d : Faktor defresiasi 

2.14 Perhitungan Kapasitas Air conditioner (AC) 

Pada kota yang beriklim panas, penggunaan mesin penyejuk udara (AC) 

banyak digunakan di kantor-kantor maupun rumah-rumah. Untuk ruangan yang 

tidak terlalu besar, biasanya digunaan mesin AC unit tunggal yang dipasang 

menembus dinding atau jendela. Belakangan ini sebagai pengganti mesin AC unit 

tunggal, banyak dignakan mesin AC unit terpisah yang terdiri atas unti pendingin 

yang dipasang dibagian dalam ruangan dan unit kompresor yang dipasang 

dibagian luar ruangan. 

 Penggunaan mesin AC Unit terpisah memberikan kenyamanan lebih 

karena suara disisi dalam ruagan lebih halus dan tidak berisik. Besarnya daya 

mesin AC disebutkan dalam satuan PK, akan tetapi yang lebih tepat kapasitas 

pendingingnya dinyatakan dalam Btu/h atau Kcal/h. secara mudah arus pada 

tegangan 220V, fase 1 dan ruangan yang dapat didinginkan dalam penggunaan 

biasa adalah jika diisi sejumlah orang yang wajar tanpa sumber pemanans yang 

berarti seperti pada tabel dibawah ini (Budiman, 2000): 

Tabel 2.3 Kapasitas daya mesin AC  

Daya (PK) 
Arus Satuan Fase 

(A) 
Btu/h Kcal/h 

Luas ruangan 

(m) 

  ⁄  2,9 5.000 1.260 12m
2
, 3 x 4 m 

  ⁄  3,7 7.000 1.890 18m
2
, 4 x 4,5 m 

1 5,2 9.000 2.520 24m
2
, 6 x 4 m 

1   ⁄  7,3 12.000 3.780 36m
2
, 6 x 6 m 

Sumber : Budiman,2000  

Dengan meningkatkan teknik efisiensi mesin AC sehingga dengan daya 1 Pk 

dapat diperoleh pendinginan sampai dengan 12.000 Btuh/h. mesin AC fase satu 

biasanya dilengkapi dengan kabel fleksibel dan tusuk kontak dengan tiga kontak 

termasuk kontak pengaman  (Budiman, 2000). 

Besarnya kapasitas AC ruangan dapat dilihat dari dimensi ruang. Cara 

perhitungan dalah sebagai berikut (Rumah hemat energi, 2006): 
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Luas ruangan  (m
2
) = p x l 

Kapasitas AC (Btu/h/m
2
) = Luas Ruangan (m

2
) x 500 (Btu/h)………………(2.11) 

(rumus luas ruas di dapat pada PUIL tahun 2000) 

Dimana: 

p : Panjang ruangan (m) 

l : Lebar ruangan  (m) 

Dengan asumsi  1 m
2
 = 500 BTU/hr 

 

2.15 Daya Listrik 

 Secara umum tenaga listrik dapat dibagi menjadi tiga bagaian yaitu : 

a. Daya aktif (P) satuanya Watt (W) 

b. Daya reaktif  (Q) satuanya Varian (Var) 

c. Daya semu (S) satuanya Volt Ampere (VA) 

2.15.1 Daya Aktif 

Daya aktif adalah daya yang dapat melakukan usaha sebenarnya, satuan 

daya aktif adalah Watt atau (kW)  

2.15.2 Daya Rektif 

Daya rekatif sesungguhnya adalah daya yang timbul karena diperlukan 

pembentukan medan magnet untuk dapat menghasilkan daya akatif. Timbulnya 

komponen daya ini mengakibatkan adanya randemen elektromagnetik sehingga 

faktor kerja sistem (pf) menjadi lebih kecil dari 100%. Daya rekatif ini tidak dapat 

menghasilkan atau melakukan kerja yang bermanfaat. Satuan ini dalah Var atau 

kVar. 

2.15.3 Daya semu 

Daya semu sesungguhnya merupakan suatu besaran vektoris akan tetapi 

sering dirancukan notasi  vektorisnya, sehingga daya semu dapat merupakan hasil 

penjumlahan secara geometris antara daya aktif dengan reaktif. Satuan daya semu 

yaitu VA atau kVA. 
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Hubunga antara masing0masing besaran daya tersebut diatas dapat 

dinyatakan dengan persamaan-persamaan berikut : 

S
2
 = Q

2
 + P

2
………………………………………………………..…….(2.12) 

P = S. cos  …………………………………………………….………(2.13) 

Q = S. sin  ………………………………………………………  ……(2.14) 

 

Cos    = 
        

     
………………………………………………………..…….(2.15) 

 

Dimana   adalaah sudut  antara P dan S dan faktor kerja atau cos   adalah 

rasio atau perbandingan antara daya aktif dan daya semu. 

2.16 Perhitungan Daya dan Beban Listrik 

Perhitungan daya dan beban sangat penting dilakukan, karena dengan 

menghitung daya dan beban total, maka total dalam suatu bangunan dapat 

diketahui. Sehingga dengan mengetahui jumlah beban dalam daya total, dapat 

memudahkan untuk permintaan daya listrik kepada PLN. Di bawah ini merupakan 

rumus untuk menentuan daya listrik dan beban listrik (Budiman, 2000). 

Rumus untuk menentukan daya : 

P = V x I x cos  ………………………………………………………..……(2.16) 

Dimana : 

P  = Daya listrik (W) 

V = Tegangan (Volt) 

I   = Arus listrik (A)   

Cos    = 0,8 

Rumus untuk menentukan beban : 

S = V x I …………………………………………………………………..(2.17) 

Dimana : 

S  = Beban (VA) 

V = Tegangan (Volt) 

I   = Arus listrik (A)   
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2.17  Penenpatan Titik Beban dan Sakelar 

Penempatan titik beban dan sakelar harus diperhatikan dari berbagai 

macam hal, diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Penempatan titik lampu 

Tingkat iluminasi yang memadai merupakan unsur dasar bagi rumah tangga 

modern. Seringkali hasi yang baik diperoleh dengan kombinasi penerangan 

dari titik lampu yang permanen dan luminer yang tidak dipasang tetap. 

Penempatan titik lampu menjadi penting utuk memperoleh hasil penerangan 

yang diinginkan (Sugandi, 2001). 

2. Penempatan titik Power Outlet  

Power Outlet sebaiknya ditempatkan didekat ujung dinding daripada di tengah 

untuk menghindarinya terhalang Karen penempatan mebel atau lemari yang 

besar. Power Outlet sebaiknya ditempatkan kurang lebih 30 cm di atas lantai 

dengan dilengkapi penutup atau 30 cm diatas landasan bidang kerja meja 

(Sugandi, 2001). 

3. Penempatan sakelar dinding 

Sakelar dinding biasanya ditempatkan kurang lebih 120 cm dari atas lantai di 

jalan yang biasanya dilalui. Jika harus dilayani denga membuka pinti terlebih 

dahulu, maka sakelar diding ditempatkan didekat dan disisi daun pintu yang 

terbuka. Kadang-kadang perlu satu titik penerangan dalam suatu ruangan, 

dalam gang atau tangga dikendalikan lebih dari satu sakelar maka untuk itu 

dipasang sejumlah sakelar alih (Sakelar hotel) di tiap pintu masuk atau di taip 

ujung gang atau tangga (Sugandi, 2001). 

 

2.18  Pengelompokan Beban 

2.18.1  Jenis Beban 

Beban yang terdapat dalam rumah dan bangunan beragam sesuai dengan 

keadaan penghuni dan jenis bangunannya (Sugandi, 2001). Dalam perancangan 

instalasi ada baiknya untuk mengelompokan beban-beban sebai berikut : 

1. Penerangan, dalam dan luar. 
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2. Peranti rumah, untuk memasak, mendinginkan, mengolah makanan, mencuci 

piring dan pakaian juga yang lainnya. 

3. Peranti kantor, mesin tik, computer, fax dan lain-lain. 

4. Penyaman udara(AC), pendingin dan pertukaran udara. 

5. Sistem air, pompa air, pemanas air, penyedot air, dan lain-lain. 

6. Beban khusus, perlengkapan teknik rumah seperti mesin bor, gergaji,mesin 

pemeliharaan kesehatan. 

7. Aneka beban, pesawat audio-visual, motor pembuka pintu, sistem otomatik, 

dan lain-lain. 

2.18.2  Jumlah Maksimum titik Beban Disirkit Akhir 

Jumlah maksimum titik beban yang dapat dihubungkan parallel pada suatu 

sirkit akhir ditentukan dalam PUIL 2000 ayat 4.4.1.2 sampai 4.4.1.4. Ketentuan 

ini tidak berlaku untuk sirkit akhir yang menyuplai nilai nominal lebih dari 20 A, 

atau lebih dari 20 A per fase, sirkit akhir yang hanya mempunyai satu titik beban 

berupa perlengkapan tersebut. 

Jumlah titik beban yang dapat dihubungkan pada suatu sirkit akhir tergantung 

pada nilai nominal gawai proteksi, yang nilai maksimumnya tidak boleh melebihi 

KHA penghantar listrik.  

2.19  Pengendali dan proteksi Sirkit 

2.19.1  Pengendalian dengan Sakelar Utama 

 Suplai ke suatu instalasi harus dapat dikendalikan dari PHB utama dengan 

sebuah atau beberapa sakelar utama dan sakelar pemisah utama yang 

mengendalikan seluruh instalasi (PUIL 2000, 4.8.1.1). Bagian instalasi berikut 

tidak perlu dikendalikan oleh satu atau beberapa pemisah utama : 

1. Sirkit utama konsumen. 

2. Perlengkapan penunjang, gawai ukur dan perkawatan terkait yang perlu 

disambung pada sisi sumber dari satu atau beberapa sakelar utama, asalkan 

pengawatan dan perlengkapan tersebut berada di dalam atau pada papan 

hubung. 
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3. Perlengkapan yang perlu disambung dari satu sumber atau lebih sakelar 

utama menurut PUIL 2000 ayat 4.1.1. 

4. Perlengkapan yang terkait dengan sumber alternative dari pembangkit 

asalkan sesuai dengan standar nasional yang bersangkutan. 

5. Pembatas arus gangguan. 

Sakelar utama yang disusun dalam lebih dari satu kelompok dan berada 

dalam ruangan yang khusus terpisah sebagai ruangan sakelar dapat dianggap 

dipasang pada papan hubung utama asalkan susunan perlengkapan hubung 

telah mendapat persetujuan dari instansi berwenang. Dalam hal ini dilarang 

mengguankan pemutus-sirkit mini jenis tusuk (plug in) sebagai sakelar utama 

(Sugandi, 2001). 

 Sesuai dengan PUIL 2000 ayat 4.8.1.2 jumlah sekelar utama yang 

dipasang pada suatu PHB utama sebaiknya dibatasi sampai enam buah. Jika 

terdapat lebih dari enam sakelar utama maka penempatannya disusun dalam 

kelompok-kelompok enam dengan suatu penghalang antar kelompok.  

2.19.2  Instalasi Ganda 

Mengenai instalasi ganda PUIL 2000 menentukan pada ayat 4.8.2.2 yang 

menyebutkan sebagai berikut : 

1. Setiap unit instalasi rumah tinggal yang merupakan bagian dari instalasi 

ganda harus dilengkapi dengan satu atau lebih sakelar pemisah yang 

mudah dicapai untuk mengendalikan seluruh instalasi rumah, satu atau 

lebih sakelar itu tidak perlu mengendalikan setiap sirkit cabang yang 

menyuplai instalasi rumah akan tetapi : 

a. Harus dipasang pada suatu PHB yang ditempatan di masing-masing 

flat atau unit hunian yang bersangkutan atau mudah dicapai dari pintu 

masuk, dan harus ditempatkan tidak lebih dari satu tingkat diatas atau 

dibawah pintu masuk tersebut. 

b. Harus ditandai dengan jelas dari instalasi yang dikontrolnya dan dapat 

ditandai dengan cara pengelompokan, pewarnaan atau cara yang cocok 
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lain sehingga sakelar-sakelar tersebut dapat mudah ditemukan dalam 

keadaan darurat. 

2. Tentang suplai arternatif, PUIL 2000 ayat 4.8.2.4 menentukan bila suatu 

instalasi atau bagian dari instalasi dilengkapi dengan suplai alternatif 

seperti pembangkit darurat atau baterai aki, maka suplai alternative harus 

dikendalikan disumber suplai atau dipapan hubung bagi 

2.20  Perencanaan Instalasi Bangunan Secara Umum 

Perencanaan instalasi listrik merupakan pegangan dan pedoman untuk 

dilaksanakannya pemasangan suatu instalasi listrik (PUIL 2000). Perencanaan 

harus dibuat jelas, serta mudah dibaca dan dipahami oleh pelaksana dilapangan. 

Karena dari gambar perencanaan harus memenuhi ketentuan dan standar yang 

berlaku. 

Selain itu uraian dan syarat pekerjaan yang diterapkan oleh 

pemesan/konsultan harus diperhatikan. Hal ini menyangkut mutu pekerjaan dan 

material yang disyaratkan, jadwal pengerjaan dalam koordinasi dengan pekerjaan 

sipil dan mekanik pada bangunan yang dikerjakan sesuai (PUIL 2000). 

Berkas perencanaan instalasi listrik terdiri atas : 

1. Gambar situasi, yang menunjukan secara jelas letak gedung atau tempat 

instalasi tersebut akan dipasang dan rencana penyambungan dengan sumber 

tegangan listrik. 

2. Gambar instalsi yang meliputi : 

a. Rencana tata letak yang menunjukan dengan jelas tata letak perlengkapan 

listrik serta sarana kendalinya (pelayanannya), seperti titik lampu, kotak 

kontak, PHB dan lain-lain. 

b. Rencana hubungan perlengkapan listrik dengan gawai pengendalinya, 

sepertii hubungan lampu dengan sakelarnya, motor dengan pengasutnya, 

dan dengan gawai pengatur kecepatan, yang merupakan bagian dari sirkit 

akhir atau cabang sirkit akhir. 

c. Gambar hubungan antara bagian sirkit akhir tersebut dalam butir (b) dan 

PHB yang bersangkutan, ataupun pemberian tanda (keterangan yang jelas) 

mengenai hubungan tersebut. 
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d. Tanda ataupun keterangan yang jelas mengenai setiapperlengkapan listrik. 

3. Diagram garis tunggal yang meliputi : 

a. Diagram PHB lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran 

nominal komponennya. 

b. Keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan 

pembagiannya. 

c. Sisitem pembumian yang mengacu pada PUIL 2000. 

d. Ukuran dan jenis penghantar yang dipakai. 

4. Gambar rinci yang meliputi : 

a. Perkiraan ukuran fisik PHB. 

b. Cara pemasangan perlengkapan listrik. 

c. Cara pemasangan kabel. 

d. Cara kerja instalasi listrik. 

Catatan : 

Gambar rinci dapat pula diganti atau dilengkapi dengan keterangan atau urian. 

5. Bila dianggap perlu diberikan pula hitungan teknis yang meliputi : 

a. susut tegangan.  

b. perbaikan faktor daya. 

c. Beban terpasang dan kebutuhan maksimum. 

d. Arus hubung pendek dan daya hubung pendek.  

e. Tingkat penerangan. 

6. Tabel bahan instalasi, yang meliputi : 

a. Jumlah dan jenis kabel, penghantar dan perlengkapan. 

b. Jumlah dan jenis perlengkapan baru. 

c. Jumlah dan jenis PHB. 

d. Jumlah dan jenis lumier lampu. 

7. Uraian teknik, yang meliputi : 

a. Ketentuan tentang sistem proteksi dengan mengacu PUIL 2000. 

b. Ketentuan yeknik perlengkapan listrik yang dipasang dan cara 

pemasangannya. 

c. Cara pengujian. 
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d. Jadwal waktu pelaksanaannya. 

e. Perkiraan biaya.   

2.21 Sistem Pentanahan 

Dalam sebuah instalasli listrik ada empat bagian yang harus ditanahkan 

atau sering juga disebut dibumikan. Empat bagian dari instalasi listrik ini adalah 

(Hutauruk,1987): 

1. Semua bagian instalasi yang terbuat dari logam (penghantar listrik) dan 

dengan mudah bisa disentuh manusia. Hal ini perlu agar potensial dari 

logam yang mudah disentuh manusia. Hal ini perlu agar potensial dari 

logam yang mudah disentuh manusia selalu dama dengan potensial tanah 

(bumi) sehingga tidak berbahaya bagi manusia yang menyentuhnya. 

2. Bagian bawah pembuangan  muatan listrik dari lightning arrester. Hal ini 

diperlukan agar lightning arrester dapat berfungsi dengan baik, yaitu 

membuang muatan listrik yang diterima dari petir ke tanah dengan lancar. 

3. Kawat petir yang ada pada bagaian atas saluran transmisi. Kawat petir 

sesungguhnya juga berfungsi sebagai lightning arrester. Karena letaknya 

ada disepanjang saluran transmisi, maka semua kaki tiang trasnmisi harus 

ditanahkan agar petir yang menyambar kawat petir dapat disalurkan ke 

tanah dengan lancar melalui kaki tiang saluran transmisi. 

4. Titik netral dari transformator atau titik netral dari generator. Hal ini 

diperlukan dalam kaitan dengan keperluan proteksi khusunya yang 

menyangkut gangguan hubung tanah. 

Dalam prakteknya, tahanan pentanahan dari titik-titik pentanahan di atas 

tidak melebihi 4 ohm. Tahanan dari tanah atau bumi adalah nol, karena luas 

penampang  bumi tak terhingga. Tetapi kenyataanya tidak demikian, artinya 

tahanan pentanahan nilainya tidak nol. Hal ini terutama disebabkan oleh adanya 

tahanan kontak antara alat pentanahan dengan tanah di mana alat tersebut 

dipasang dalam tanah (Hutauruk, 1987).  

Berikut ini merupakan empat alat pentanahan yaitu (Hutauruk, 1987) : 

1. Batang pentanahan tunggal (single grounding rod). 
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2. Batang pentanahan ganda (multiple grounding rod). Terdiri dari beberapa 

batang tunggal yang dihubungkan parallel. 

3. Anyaman pentanahan (grounding plate), yaitu pelat tembaga. 

Tahanan pentanahan selain ditimbulkan oleh tahanan kontak tersebut diatas 

juga ditimbulkan oleh tahanan sambungan antara alat pentanahan dengan 

kawat penghubunnya. Unsur lain yang menjdai bagian dari tahanan 

pentanahan adalah tahanan dari tanah yang ada disekitar alat pentanahan 

yang menghambat aliran muatan arus listrik yang kluar dari alat pentanahan 

tersebut. Arus listrik yang laur dari alat pentanahan ini menghadapi bagian-

bagian tanah yang berbeda tahanan jenisnya. Untuk jenis tanah yang sama, 

tahanan jenisnya dipengaruhi oleh kedalamannya. Makin dalam letaknya, 

umumnya makin kecil tahanan jenisnya, karena komposisinya makin padat 

dan umumnya juga lebih basah. Maka  dalam memasang batang pentanahan, 

makin dalam pemasangannya akan makin baik hasil atau akan didapat 

tahanan yang makin rendah (Hermawan, 1985). 

Tabel 2.4 Tahanan jenis tanah dan tahanan pentanahannya 

No Jenis Ruangan Tahanan  

Jenis 

(ohm.m) 

Tahanan Pentanahan (ohm) 

Kedalaman batang Pentanahan (m) 

0,5 1 1,5 2 2,5 

1. Tanah 

mengandung air 

garam 

5 10 5 3,3 2,5 2 

2 Rawa 30 60 30 20 15 12 

3 Tanah liat 100 200 100 66,7 50 40 

4 Pasir basah 200 400 200 133 100 80 

5 Batu-batu kerikil 

basah 
500 1000 500 333 250 200 

6 Pasir dan batu 

kerikil 
1000 2000 1000 667 500 400 

7 Batu 3000 6000 3000 2000 1500 1200 

Sumber : Hutauruk, 1987 
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2.22  Pentanahan Rod 

Pentanahan Rod adalah pentanahan dengan cara menanam tegak lurus 

batang-batang elektroda ke dalam tanah. Untuk memperkecil tahanan pentanahan 

dan meratakan tegangan yang dapat timbul di permukaan tanah bila terjadi arus 

gangguan, maka jumlah batang-batang elektroda yang ditanam diperbanyak dan 

antara ujung-ujung elektroda dihubungkan dengan ground bus. Untuk menghitung 

besaran tanah, digunakan rumus (Rinas, 1991) : 

RR = 

 

     (  ln 

  

      )………………………..……………….…………(2.18 ) 

Dimana : 

RR = Tahanan Pentanahan(ohm). 

   = Tahana jenis tanah(ohm - cm) 

L  = Panjang batang elektroda (cm) 

R  = Jari-jari batang elektroda (cm) 

Keuntungan dari pentanahan  dengan tahanan adalah (PLN P3B sub Region 

Bali) : 

1. Dimungkinkan mempergunakan peralatan proteksi yang berbeda. 

2. Arus hubung singkat dikurangi sehingga rating arus peralatan dapat 

dikurangi dan telekomunikasi disekitarnya tidak terganggu. 

Sedangkan kerugian mempergunakan pentanahan dengan tahanan adalah 

(PLN P3B Sub Region Bali) : 

1. Ratig arrester mempergunakan rated tegangan 100% tegangan fasa ke 

tanah. 

2. Isolasi trafo pada pentanahan dengan tahanan lebih tinggi dibandingkan 

dengan isolator trafo dengan pentanahan langsung 

2.23  Penangkal Petir 

Kilat yang terjadi ketika hujan berasal dari muatan listrik yang timbul dari 

aliran udara di dalam awan. Perbedaan penimbunan muatan listrik 

membangkitkan kilatan petir dalam awan,antara gumpalan awan yang satu dengan 

yang lain atau antara awan dengan bumi. Kilatan biasanya terjadi pada ketinggian 

sekitar 10 km dan menimbulkan lima sampai sepuluh kilatan dalam satu menit. 
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Salah satu sifat dari muatan listrik adalah saling tarik menarik antara muatan 

positif dan negative. Sifat ini digunakan alat penangkal petir untuk menarik petir 

dan menyalurkannya ke tanah sebelum petir tersebut menyambar bangunan. Ada 

beberapa macam alat penangkal petir yang biasa digunakan yaitu (Hutauruk, 

1987):  

1. Franklin Rod, alat ini berupa kerucut tembaga dengan daerah perlindungan 

berupa kerucut imajiner dengan sudut puncak 112
o
. Agar daerah perlindungan 

besar, franklin rod dipasang pada pipa besi (dengan tinggi 1 – 3 meter). Makin 

jauh dari franklin rod makin lemah perlindungan di dalam daerah perlindungan 

tersebut. Franklin rod dapat dilihat berupa tiang-tiang di bubungan atap 

bangunan. 

2. Farady Cage, untuk mengatasi kelemahan Franklin Rod karena adanya daerah 

yang tidak terlindungi dan daerah perlindungan melemah bila jarak makin jauh 

dari Franklin Rod-nya maka dibuat System Farady Cage. Farady Cage 

mempunyai sistem  dan sifat seperti Franklin Rod, tapi pemasangan di seluruh 

atap dengan tinggi tiang yang lebih rendah. 

3. Ionization Corona, bersifat menarik petir untuk menyambar ke kepalanya 

dengan cara memancarkan ion-ion ke udara. Kerapatan ion makin besar bila 

jarak ke kepalanya semakin dekat. Pemancaran ion dapat menggunakan 

generator listrik atau baterai cadangan (generated ionization) atau secara 

alamiah (natural ionization). Arena perlindungan sistem ini berupa bola 

dengan radius mencapai sekitar 120 meter dan radius ini akan mengecil sejalan 

dengan bertambahnya  umur. Sistem ini dikenal dari kepalanya yang dikelilingi 

3 bilah pembangkit beda tegangan dan dipasang pada tiang tinggi. 

4. Radioaktif, sudah dilarang penggunaannya karena radiasi yang dipancarkan 

dapat mengganggu kesehatan manusia. Selain itu sistem ini akan berkurang 

radius pengamanannya bersama waktu dengan sifat radioaktif. 

Petir yang ditarik kemudian disalurkan ke dalam tanah. Berikut ini jenis 

konduktor yang dapat digunaan untuk mengalirkan energi petir ke tanah serta 

karakteristik uatamanya adalah sebagai berikut ( Hermawan, 1985): 



42 
 

 
 

1. Steel frame (rawan terhadap putus atau kegagalannya sambungan yang 

menyebabkan loncatan petir dan adanya arus induksi di sekeliling arus petir). 

2. Bare copper (ada arus induksi di sekililing arus petir) 

3. Coaxial cable (arus induksi disekap di dalam kabel) 

2.24  Harmonisa Pada Sistem Tenaga Listrik 

 Harmonisa merupakan suatu fenomena yang muncul akibat pengoperasian 

beban listrik non linier. Harmonisa pada sistem kelistrikan merupakan salah satu 

penyebab yang mempengaruhi kualitas daya. Pengaruh adanya harmonisa sangat 

dominan karena bersifat permanen dan menyebabkan terbentuknya gelombang 

frekuensi tinggi (kelipatan dari frekuensi fundamental, misal: 100Hz, 150Hz, 

200Hz, 300Hz, dan seterusnya). Hal ini dapat mengganggu sistem kelistrikan 

pada frekuensi fundamentalnya yaitu 50/60 Hz, sehingga bentuk  gelombang arus 

maupun tegangan yang idealnya adalah sinusoidal murni akan menjadi cacat 

akibat distorsi harmonisa yang terjadi (Dugan, dkk, 2003). 

2.24.1 Sumber Harmonisa 

Terjadinya gangguan harmonisa pada sistem tenaga listrik di industri 

disebabkan karena banyaknya pemakaian peralatan yang merupakan beban – 

beban non linier, seperti: inverter, converter, dan lain sebagainya. 

 
Gambar 2.1  Penurunan Derajat Tegangan pada Jaringan yang di Sebabkan Beban Non 

Linier. (Sumber: Ferracci, Ph. 2001) 

2.24.1.1 Penerangan (Ligthing) 

Timbulnya sumber gangguan harmonisa khususnya harmonisa ke 3 salah 

satunya disebabkan oleh sistem penerangan (Marsudi, 2002). 
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Gambar 2.2 Grafik Arus dan Spektrum Harmonisa oleh Fluorescent Lighting 

(sumber: Ferracci, Ph. 2001) 

2.24.1.2 Arc furnace 

 Arc furnace merupakan salah satu beban non linier yang menghasilkan 

harmonisa pada sistem tenaga listrik, arc furnace banyak dipakai dalam industri 

pengecoran logam. Arc furnace dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu: (Marsudi, 

2002). 

a. Tipe AC. 

Merupakan beban non linier yang tidak simetris dan tidak stabil yang 

menghasilkan spektrum harmonisa yang mengandung harmonisa orde ganjil 

dan harmonisa orde genap ( Odd and Even Numbered Harmonisa ). Even 

numbered harmonisa merupakan orde harmonisa (2, 4, 6, dan seterusnya) 

yang akan mengakibatkan rugi-rugi yang cukup besar yang akan dapat 

mengakibatkan kerugian pada sistem kelistrikan. Odd numbered harmonisa 

merupakan orde harmonisa (3, 5, 7, dan seterusnya). sehingga menyebabkan 

gangguan (Noise) pada semua frekuensi. 

b. Tipe DC. 

Merupakan beban non linier yang dihasilkan dari penyearah (rectifier), yang 

lebih stabil dari AC furnace. 

2.24.1.3 Variabel Pengatur Kecepatan 

Pengaturan inverter sumber tegangan ( VSI atau Voltage Source Inverter ) 

dan pengaturan inverter sumber arus ( CSI atau Current Source Inverter ) 

merupakan dua bagian kelompok dari variabel pengatur kecepatan. Dan kedua 

pengatur kecepatan ini membutuhkan daya yang besar untuk mendapatkan 



44 
 

 
 

tegangan dan arus yang konstan untuk mengalirkan variabel frekuensi AC ke 

motor, dan pengaturan motor menghasilkan harmonisa ke 5 dan ke 7 (Marsudi, 

2002). 

 

 

Gambar 2.3 Grafik Arus dan Spektrum oleh Variabel Pengatur Kecepatan (sumber: 

Ferracci, Ph. 2001) 

2.24.2 Permasalahan yang ditimbulkan oleh Harmonisa 

 Unsur-unsur individual pada sistem tenaga harus diuji sensitifitasnya 

terhadap harmonisanya sebagai dasar untuk merekomendasikan pada tingkatan 

yang diijinkan. Efek utama dari tegangan dan arus harmonisa di dalam sistem 

tenaga adalah: 

1. Penambahan tingkat harmonisa akibat dari resonansi hubungan seri dan 

pararel. 

2. Penurunan efisiensi pada daya generator, transmisi dan pemakaiannya. 

3. Interferensi dengan rangkaian-rangkaian telepon (telekomunikasi) dan 

pemancar karena arus harmonisa urutan nol. 

4. Kesalahan-kesalahan pada meter-meter piringan putar pengukur energi. 

Secara garis besar, efek harmonisa yang timbul pada sistem tenaga listrik 

tergantung pada sumber harmonisa dan letak harmonisa. Harmonisa dalam sistem 
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tenaga listrik dapat menimbulkan pengaruh yang tidak diinginkan, seperti : 

peralatan menjadi panas, life time (usia pakai) peralatan menjadi berkurang, 

bahkan dapat menyebabkan peralatan menjadi rusak, interferensi sinyal (seperti 

noise pada saluran telepon). 

2.24.2.1 Permasalahan Harmonisa pada Transformator 

Menyalurkan daya yang diperlukan ke beban dengan rugi-rugi minimum 

merupakan tujuan dirancangnya transformator. Adanya harmonisa menyebabkan 

rugi-rugi pada transformator meningkat sehingga menyebabkan timbulnya panas 

berlebih. Arus harmonisa yang mengalir pada transformator meningkatkan arus 

rms akibatnya menyebabkan rugi-rugi pada penghantar juga bertambah. Arus 

harmonisa juga menyebabkan rugi-rugi eddy current bertambah sehingga 

terjadinya peningkatan temperatur pada transformator. 

2.24.2.2 Permasalahan Harmonisa pada Motor 

 Panas yang berlebih ditimbulkan karena terjadinya tegangan non-

sinusoidal pada mesin. Tegangan ataupun arus harmonisa meningkatkan rugi-rugi 

tambahan pada kumparan stator, rangkaian rotor dan laminasi dari rotor dan 

stator. Harmonisa pada motor menyebabkan penambahan rugi-rugi histerisis, eddy 

current dan I
2
R pada kumparan motor. Rugi-rugi histerisis meningkat seiring 

peningkatan frekuensi dan rugi-rugi eddy current meningkat sebagai hasil dari 

frekuensi pangkat dua. Kerugian arus bocor yang di alami pada kumparan stator 

dan rotor jauh lebih besar dibanding yang disebabkan eddy current dan skin effect. 

2.24.2.3 Permasalahan Harmonisa pada Kapasitor Bank 

Pada sistem tenaga listrik bidang komersial atau industri biasanya 

ditemukannya kapasitor bank yang berfungsi memperbaiki kondisi faktor daya 

yang rendah. Kapasitor bank didisain untuk beroperasi pada tegangan maksimum 

110 % dari rating tegangan dan 135 % dari rating tegangan kVAr. Ketika 

harmonisa arus dan tegangan muncul, ratingnya seringkali terlampaui dan 

menimbulkan kegagalan/gangguan. 
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2.24.2.4 Permasalahan Harmonisa pada Kabel 

 Rugi-rugi I
2
R  biasanya dihasilkan karena adanya aliran arus pada kabel, 

rugi-rugi akan bertambah jika arus mengandung harmonisa. Selain itu kehadiran 

harmonisa menyebabkan pengaruh skin effect menjadi semakin parah. 

2.24.3 Beban Linier dan Beban Non Linier 

Dua jenis beban yang sangat dekat hubungannya dengan sumber 

harmonisa pada sistem tenaga listrik adalah beban linear dan beban non linear. 

2.24.3.1 Beban Linier 

 Beban linier adalah beban yang memberikan bentuk gelombang keluaran 

yang linier artinya arus yang mengalir sebanding dengan impedensi dan 

perubahan tegangan. Beban linier ini tidak memberikan dampak yang buruk pada 

perubahan gelombang arus maupun tegangan. Resistor (R) merupakan beban 

linier tersebut. 

 

Gambar 2.4 Bentuk gelombang arus dan tegangan beban linier (Dugan, dkk, 2003) 

2.24.3.2 Beban Non Linier 

Beban non linier adalah beban yang komponen arusnya tidak proporsional 

terhadap komponen tegangannya, sehingga bentuk gelombang arus maupun 

tegangan keluarannya tidak sama dengan gelombang masukannya (mengalami 

distorsi). Contoh beban non linier berupa aplikasi elektronika daya antara lain 

adalah penyearah (power supply, UPS, komputer, pengaturan kecepatan motor, 

lampu-lampu pelepasan), alat-alat ferromagnetik, motor DC, dan tungku busur 

api, serta lainnya. (Dugan ; Rizy, 2001). 
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Gambar 2.5 Arus yang diserap oleh beban non linier (Dugan ,dkk, 2003) 

Sebagian besar beban nonlinier yang digolongkan deforming loads adalah 

konverter statis. Beban ini dapat berdaya besar dengan jumlah yang sedikit atau 

berdaya rendah dengan jumlah yang banyak. Contoh beban ini antara lain (Dugan 

,dkk, 2003):  

- Lampu noen / TL (fluorescent lamps) 

- Light dimmers 

- Komputer 

- Peralatan listrik rumah tangga seperti TV, microwave, radio, dan piringan 

induksi (induction plates). 

2.25 Total Distorsi Harmonisa  

Pada sistem tenaga listrik untuk melihat kandungan distorsi harmonisa 

pada komponen fundamentalnya diistilahkan dengan THD atau Total Harmonic 

Distortion. Persentase Total Distorsi Harmonisa atau Total Harmonic Distortion 

(THD) tegangan dan arus dirumuskan seperti pada Persamaan (2.18) dan 

Persamaan (2.19) sebagai berikut (Mohan. 1989): 

     
√∑   

  
 

  
       ......................................................................…(2.19) 

Di mana:  

V
h 

= Komponen harmonisa tegangan ke-h  

V 
1= Tegangan frekwensi fundamental (rms)  

 

     
√∑   

  
 

  
       ..........................................................................(2.20) 

Di mana:  

I
h 

= Komponen harmonisa arus ke-h  

I 
1 

= Arus frekwensi fundamental (rms)  
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Menurut Standar IEEE 519 – 1992, untuk total distorsi harmonisa atau 

cacat gelombang sinusoidal diperlihatkan pada Tabel 2.1 dan Tabel 2.2 sebagai 

berkut: 

Tabel 2. 5 Batas distorsi arus harmonisa untuk sistem distribusi umum 

Maximum Harmonics Current Distortion In % IL 

Individual Harmonic Order (Odd Harmonics) 

Isc / IL <11 11=<h<17 17=<h<23 23=<h<35 35=<h THD 

<20 4 2 1.5 0.6 0.3 5 

20-50 7 3.5 2.5 1 0.5 8 

50-100 10 4.5 4 1.5 0.7 12 

100-1000 12 5.5 5 2 1 15 

>1000 15 7 6 2.5 1.4 20 
Sumber : Dugan, 2003 

 THDi harmonisa urutan genap dibatasi 25% dari harmonisa urutan ganjil 

di atas, Distorsi arus yang disebabkan sebuah penyearah setengah gelombang dc 

tidak diizinkan atau tidak termasuk pada tabel di atas. 

dengan : 

Isc = Max short circuit current di PCC (Point of Common Coupling) 

IL = Max load current (arus beban fundamental) di PCC 

Menurut IEEE Standard 519 - 1992, untuk menentukan standar batas 

maksimum THDi pada utility, maka harus diketahui terlebih dahulu rasio hubung 

singkat (short-circuit ratio). SCratio dapat dicari dengan menggunakan rumus : 

SCratio =  
   

  
  .................................................................................................... (2.21)  

Dimana, Isc (Arus hubung singkat) dapat dicari dengan rumus: 

(%) ZKV 3

100KVA
cI




s

   ................................................................................. (2.22) 

Sedangkan IL (Arus beban maksimum) dapat dicari dengan rumus: 

IL = 
  

   √     
  .................................................................................................. (2.23) 

Keterangan :  

  
SCI  

=  Arus hubung singkat maksimum pada PCC 

   
LI      =  Arus beban maksimum 

   KW   =  Total daya aktif 
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Tabel 2. 6 Batas distorsi tegangan 

Voltage at PCC 
Individual Voltage Distortion 

(%) 

Total Harmonic Distortion 

THD (%) 

69 kV and 

below 
3.0 5.0 

69 kV – 161 kV 1.5 2.5 

161 kV 1.0 1.5 
Sumber : Dugan, 2003 

 

2.26  IEEE Standard 519-1992 

2.26.1 Batas Distorsi Tegangan Harmonik Utiliti 

Tabel 2.7 dari IEEE standard 519-1992, menyarankan nilai-nilai berikut 

sebagai batas maksimum yang direkomendasikan untuk ditorsi tegangan. 

Tabel 2.7 IEEE standard 519-1992, standar batas distorsi tegangan harmonic maksimum 

Voltage at PCC Individual Component 

Voltage distortion 

Total Voltage Distortion 

(THDf) 

V 69  KV 3.00% 5.00% 

69 KV < V  161 KV 1.50% 2.50% 

V 161 KV 1.00% 1.50% 

Sumber : Duffey, C. K ; Stratford, R. P, 1989 

 

Nilai-nilai ini hanya berlaku untuk skenario kasus yang terburuk yang 

aoat digunakan untuk kondisi operasi dengan waktu sedikitnya satu jam. Untuk 

kondisi-kondisi yang sesaat seperti starting beban, switching, dan keadaan non 

steady-state lainnya, batas-batas ini mungkin bisa terlewati sampai 50%. 
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2.26.2 Batas Distorsi  Arus Harmonik Utiliti 

Tabel 2.8 IEEE Standart 519-1992, standar batas distorsi arus harmonik maksimum 

MAXIMUM HARMONINC CURRENT DISTORTION IN % OF FUNDAMENTAL 

Is/IL Harmonic order (Odd Harmonic) 

 

THD(%) 

 

< 11 11  h 17 17 h 23 23  h 25 35 h 

 <20* 4.0 2.0 1.5 0.6 0.3 5.0 

20-50 7.0 3.5 2.5 1.0 0.5 8.0 

50-100 10.0 4.5 4.0 1.5 0.7 12.0 

100-1000 12.0 5.5 5.0 2.0 1.0 15.0 

>1000 15.0 7.0 6.0 2.5 1.4 20.0 

Even harmoniccs are limted to 25% of the odd harmonics above 

*All power generation equipment is limited to these values of cuerrent distortion, regardless of 

actual Isc/IL 

Where Isc= Maximum short circuit current at PCC 

  And IL = Maximum load current ( fundamental frequency )at PCC 

For PCC's from 69 to 138 kV, the limits are 50 % of the limits above. 

A case-by-case evaluation is requaried 

   Sumber :  Duffey, C. K ; Stratford, R. P, 1989 
 

 

2.27 Rugi-Rugi Daya  

Pada suatu sistem dengan penghantar netral mengalir daya sebesar P. 

Dalam penyaluran daya sebesar P jika arus – arus tiap fasa dalam keadaan 

seimbang maka besarnya daya dapat dilihat pada persamaan (2.9). Daya yang 

diterima pada ujung distribusi akan lebih kecil dari daya yang dikirimkan ini 

disebabkan karena adanya penyusutan dalam saluran. 

Pada keadaan beban seimbang dimana arus netral adalah nol, rugi-rugi 

daya terjadi pada saluran dapat dihitung menggunakan persamaan : 

PL = 3 x I
2 

Rline .............................................................................................................. ……….(2.24) 

Dimana : 

  PL = Rugi-rugi daya pada saluran (W) 

  I   = arus saluran/beban (A) 

  R  = resistansi saluran () 
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Dalam keadaan tidak seimbang dimana arus netral tidak sama dengan nol 

maka rugi-rugi daya yang terjadi pada saluran dapat dihitung menggunakan 

persamaan berikut ini: 

PL = (I
2

A+I
2

B + I
2

C) Rline +  I
2

N Rnetral ............................................................. ……….(2.25) 

Dimana : 

 PL = losses pada saluran (W) 

 IA, IB, IC = arus saluran/beban fase A,B,C (A) 

 IN = IA+ IB+ IC = arus netral (A) 

 Rline = resistansi saluran () 

 Rnetral = resistansi netral () 

 


