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BAB  9 
  GARDU  DISTRIBUSI 

 
 
 
A.  Pendahuluan 

Gardu distribusi merupakan salah satu komponen dari suatu sistem 
distribusi yang berfungsi untuk menghubungkan jaringan ke konsumen atau 
untuk membagikan/mendistribusikan tenaga listrik pada beban/konsumen 
baik konsumen tegangan menengah maupun konsumen tegangan rendah. 

 

 
 

Gambar 109. 
Konstruksi Gardu Distribusi 

 
Transformator distribusi digunakan untuk menurunkan tegangan listrik 

dari jaringan distribusi tegangan tinggi menjadi tegangan terpakai pada 
jaringan distribusi tegangan rendah (step down transformator); misalkan 
tegangan 20 KV menjadi tegangan 380 volt atau 220 volt. Sedang 
transformator yang digunakan untuk menaikan tegangan listrik (step up 
transformator), hanya digunakan pada pusat pembangkit tenaga listrik agar 
tegangan yang didistribusikan pada suatu jaringan panjang (long line) tidak 
mengalami penurunan tegangan (voltage drop) yang berarti; yaitu tidak 
melebihi ketentuan voltage drop yang diperkenankan 5% dari tegangan 
semula. 
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Jenis transformator yang digunakan adalah transformator satu phasa dan 
transformator tiga phase. Adakalanya untuk melayani beban tiga phase 
dipakai tiga buah transformator satu phase dengan hubungan bintang (star 
conection) Ү atau hubungan delta (delta conection) Δ. 

Sebagian besar pada jaringan distribusi tegangan tinggi (primer) 
sekarang ini dipakai transformator tiga phase untuk jenis out door. Yaitu jenis 
transformator yang diletakkan diatas tiang dengan ukuran lebih kecil 
dibandingkan dengan jenis in door, yaitu jenis yang diletakkan didalam 
rumah gardu. 

 
B.  Macam-Macam Gardu Distribusi 

Gardu distribusi dapat dibedakan dari beberapa hal yang diantaranya : 
 
1. Gardu Hubung 

Gardu hubung adalah gardu yang berfungsi untuk membagi beban 
pada sejumlah gardu atau untuk menghubungkan satu feeder TM dengan 
feeder TM yang lain. 

Dengan demikian pada gardu ini hanya dilengkapi peralatan hubung 
dan bila perlu misalnya untuk melayani konsumen TM dilengkapi 
dengan alat pembatas dan pengukur. 

 
2. Gardu Trafo 

Gardu Trafo adalah gardu yang akan berfungsi untuk membagikan 
energi listrik pada konsumen yang memerlukan tegangan rendah. 
Dengan demikian pada gardu trafo dipasang/ditempatkan satu atau dua 
trafodistribusi yang dipergunakan untuk merubah tegangan menengah 
menjadi tegangan rendah selain dari peralatan hubungnya untuk 
melayani konsumen tegangan rendah. 

 
3. Gardu Open Type (Gardu Sel) 

Gardu open type adalah gardu distribusi yang mempunyai peralatan 
hubung terbuka. Dimana dalam bekerjanya pisau-pisau dalam peralatan 
hubung, dapat dengan mudah dilihat mata biasa (dapat diawasi) baik 
pada saat masuk (menutup) atau saat keluar (membuka). Biasanya 
tempat pemasangan peralatan hubung semacam ini diberi sekat antara 
satu dengan yang lainnya yang terbuat dari tembok dan karena hal ini, 
gardu tembol open type sering disebut gardu sel 

 
4. Gardu Closed Type (Gardu Kubikel) 

Gardu closed type adalah gardu distribusi baik gardu trafo atau 
gardu hubung yang memiliki peralatan hubung tertutup. Dimana 
peralatan hubung baik untuk incoming, aut going, pengamatan trafo dan 
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sebagainnya ditempatkan dalam suatu lemari khusus yang tertutup 
sehingga bekerjanya pisau-pisau peralatan hubung tidak dapat dilihat 
yang disebut kubikel, untuk ini gardu dengan type ini sering disebut 
sebagai gardu kubikel. 

 
5. Gardu Tembok (Gardu Beton) 

Gardu tembok adalah gardu trafo /hubung yang secara keseluruhan 
konstruksinya tersebut dari tembok/beton. 

 
6. Gardu Kios (Gardu Besi) 

Gardu kios adalah gardu yang bangunan keseluruhannya terbuat 
dari plat besi dengan konstruksi seperti kios. 

 

     
Gambar 110. 

Konstruksi Gardu Kios  
 

7. Gardu Portal 
Gardu portal adalah gardu trafo yang secara keseluruhan 

instalasinya dipasang  pada 2 buah tiang atau lebih. 
 

 
 

Gambar 111. 
Konstruksi Gardu Portal  
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8. Gardu Kontrol 
Gardu kontrol adalah gardu trafo yang secara keseluruhan 

instalasinya dipasang pada satu tiang. 
 

 
 

Gambar 112. 
Konstruksi Gardu Kontrol  

 
C. Transformator Distribusi 

Transformator distribusi digunakan untuk membagi/menyalurkan arus 
atau energi listrik dengan tegangan distribusi supaya jumlah energi yang 
tercecer dan hilang pada saluran tidak terlalu banyak. 

Untuk mengurangi panas akibat pembebanan pada transformator, maka 
diperlukan pendinginan. Menurut jenis pendinginannya, transformator 
distribusi dibedakan menjadi 3 macam, yaitu : 
1.  Transformator konvensional 
2.  Transformator lengkap dengan pengaman sendiri 
3.  Transformator lengkap dengan pengaman pada sisi sekunder 

Transformator konvensional, peralatan sistem pengamanannya terdapat 
diluar transformator, sedangkan transformator dengan pengaman sendiri 
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terdapat di dalam transformator itu sehingga dikenal juga dengan 
Transformator  Berpengaman Sendiri (BPS). 

Untuk maksud penyesuaian dengan tegangan beban, pada belitan sisi 
tegangan tinggi sering diberi sadapan (tapping), sehingga dapat dipilih 
sampai 5% diatas atau 10% dibawah tegangan nominalnya. 

 
1. Macam-macam transformator distribusi 

Trafo yang umum dipakai distribusi yaitu trafo 3 fasa dan trafo satu 
fasa. Trafo tiga fasa paling banyak pemakaiannya karena: 
a. Tidak memerlukan ruangan yang besar 
b. Lebih murah 
c. Pemeliharaan persatuan barang lebih mudah dan lebih murah. 

 
Menurut jenisnya trafo distribusi dibedakan menjadi : 

nd 
a.  Jenis overhead 

Jenis ini bisa dibedakan menjadi : 
1). Tipe Konvensional : 

Tipe ini tidak memiliki alat pengaman seperti arester, 
pengaman beban lebih sebagai satu kesatuan unit trafo. Jadi alt-
alat pengaman tersebut didapat dan dipasang secara terpisah. 

Untuk rating yang tidak terlalu besar, tipe ini adalah dalam 
bentuk pasangan tiang. Sedang untuk rating yang besar, 
ditempatkan pada gardu distribusi.  

Pada gambar terlihat trafo distribusi tipe konvensional 
yang dilengkapi dengan terminal-terminalnya. 

 

 
Gambar 113. 

Konstruksi Transformator Distribusi Tipe Konvensional 
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2). Tipe CSP (Completely Selp Protected) 
Trafo distribusi tipe ini memiliki pengaman sebagai 

kesatuan unit trafo. Pengaman yang lain adalah pengaman 
terhadap gangguan surya petir dan surya hubung, pengaman 
beban lebih dan pengaman hubung singkat. 

 
Gambar 114. 

Konstruksi Transformator Distribusi Tipe CSP 
 

Selain itu trafo jenis ini juga dilengkapi dengan lampu 
merah peringatan yang akan menyala bila temperatur gulungan 
melebihi batas yang diijinkan untuk isolasinya. Apabila tidak 
diambil tindakan dan temperatur mencapai batas bahaya, maka 
circuit breaker akan membuka. Apabila diperlukan, circuit 
breaker bisa diset pada posisi darurat untuk melakukan beban 
lebih sementara. Dalam gambarterlihat bentuk trafo tipe CSP 
satu fasa dan alat-alat proteksinya. 

 
b. Jenis underground : 

Jenis ini bisa dibedakan lagi menjadi : 
 
1). Tipe Subway : 

Trafo distribusi tipe ini dipasang pada ruangan bawah 
tanah untuk sistem distribusi bawah tanah. Tipe ini bisa 
berbentuk trafo konvensional, maupun trafo berproteksi arus. 
Trafo berproteksi arus mempunyai perlengkapan pengaman 
yang sama seperti trafo CSP hanya saja tidak memiliki 
pengaman gangguan surya petir yang memang tidak diperlukan 
untuk sistem distribusi bawah tanah. 
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Gambar 115. 

Konstruksi Transformator Distribusi Tipe Subway 
 

2). Tipe network 
Trafo network dirancang untuk melayani sistem distribusi 

jaringan tegangan rendah (LV network). Trafo distribusi ini 
didiklasifasikan menjadi 3, berdasarkan pendinginannya yang 
masing-masing : 
a. Berisi Minyak : 

Merupakan jenis yang biasa digunakan, sebagai 
minyak pengisi pada umumnya dipakai askatrel yang 
mempunyai sifat tidak bisa terbakan (non flamcable). 
Meskipun demikian trafo jenis ini belum terhindar dari 
kemungkinan meledaknya tangki, karena kegagalan 
gulungan dengan dengan kekuatan tertentu akan 
menghasilkan tekanan besar, yang biasa menyebabkan 
5tangki meledak. Oleh sebab itu sering ditambahkan 
peralatan mekanis pelepas tekanan. 
 

b. Tipe kering berventilasi : 
Digunakan bila ada tempat kering pada lantai dasar 

sebuah bangunan, dimana udara cukup bersih. Adanya 
lubang-lubang hawa pada rumah trafo yang terbuat dari 
metal memungkinkan udara mengalir ke koil dan inti 
trafo. Tipe ini memberikan keamanan maksimum dengan 
biaya pemasangan dan perawatan minimum. 
 

c. Tipe kering tertutup : 
Pada tipe ini trafo ditempatkan pada tangki yang 

tertutup rapat, dengan sedikit tekanan positif dari gas 
nitrogen. Traf tipe ini menghilangkan sama sekali 
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kemungkinan terbakar ataupun meledak juga biaya 
pemeliharaan minyak karena isolasi utamanya adalah 
udara, tipe kering tertutup ini ukurannya lebih lebih besar 
dari trafo network yang berisi minyak. 

Trafo tipe ini juga dilengkapi dengan network 
protector pada sisi sekundernya dimana network protector 
ini sudah merupakan satu unit dengan trafonya. Network 
protector ini adalah alat pengaman jaringan distribusi tipe 
LV network, dimana bisa timbul kemungkinan 
pembalikan arus dari sekunder ke primer atau pada trafo 
distribusi yang menyebabkan membukanya circuit breaker 
saluran saluran primer. Network protector (pengaman 
jaringan) ditempatkan pada bagian sekunder trafo 
distribusi merupakan jenis air circuit breaker dengan 
relay-relay dan peralatan pembantu dan mempunyai fungsi  
a. Mengerjakan pemutus bila terjadi gangguan pada 

kabel primer atau trafo distribusi. 
b. Mengerjakan pemutus bila terjadi pembalikan daya. 
c. Menutup kembali rangkaian jika tegangan pada 

bagian primer dan sudut fasanya sudah sesuai dengan 
tegangan jaringan, sehingga setelah penutupan, daya 
akan mengalir dari feeder ke jaringan. 
Pada gambar terlihat trafo tipe network dan terletak di 

dalam ruangan bawah tanah. Dalam gambar berikutnya 
adalah bentuk dari network protector. 

 

 
 

Gambar 116. 
Konstruksi Transformator Distribusi Tipe Network 
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Gambar 117. 

Konstruksi Transformator Distribusi Tipe Network Protektor 
 

c. Tipe padmounted 
Trafo ini pada mulanya digunakan untuk didistribusi 

daerah rumah tinggal dengan sisitem jaringan bawah tanah. 
Dengan diadakannya pengambangan trafo ini dapat dipakai 
untuk beban-beban yang besar sampai 2500KVA per 
unitnya.trafo ini merupakan satu kesatuan dengan rumah trafo 
yang terbuat dari metal dan dilengkapi dengan pengaman-
pengaman untuk tegangan rendah yang terdiri dari sekring, 
pemutusan switch. 

Trafo-trafo padmounted ini dapat diletakkan langsung 
diatas tanah untuk daerah perumahan atau gedung. Dengan 
perlengkapan penyambung tertutup dari bahan sintesis trafo 
padmounted bias berkemampuan: 
a. Tahan banjir 
b. Dapat dipegang (dead front), aman terhadap tegangan  
c. Dapat dengan cepat dipasang dan dilepas tanpa 

memutuskan circuit primer, dengan menggunakan hot 
stick, sehingga aliran daya keunit laintetap terjaga. 
Karena merupakan trafo yang self contained, sehingga tak 

dibutuhkan klagi gardu-gardu distribusi. Juga ukurannya jauh 
lebih kecil dari pada trafo distribusi yang menggunakan gardu-
gardu. Dalam gambar berikut diperlihatkan unit gadu 
transformator padmounted dan daftar perlengkapannya. Daya 
sampai 500KVA fasa, 125kv BIL. 

Dalam gambar, selanjutnya diperlihatkan imensi gardu 
transformator 3 fasa, sampai dengan 500 KVA, 20KV, lengkap 
dengan load break elbow connector. 
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Gambar 118. 

Konstruksi Transformator Distribusi Tipe Padmounted 
 

2. Transformator 1 Fasa dan 3 Fasa 
Transformator distribusi 3 fasa dapat juga dibangun di antara3 

pilihan, yaitu : 
3 x 1 fasa, dimana terdiri dari 3 transformator 1 fasa identik 
1 x 3 fasa, terdiri dari satu transformator konstruksi 3 fasa 
2 x 1 fasa, terdiri dari konstruksi 2 transformator satu fasa yang identik 
 
Transformator 3 x 1 fasa mempunyai ciri-ciri sebagai berikut : 
a. Kumparan primer dan sekunder dapat dibuat beberapa vektor grup 

dan angka  lonceng sesuai dengan yang diinginkan. 
b. Ketiga transformator tersebut dapat juga dioperasikan ke beban 

menjadi satu fasa, yaitu dihubungkan paralel (karena ketiga 
transformator tersebut identik) 

c. Dengan daya yang sama untuk ketiga fasa, maka fasa untuk 3 x 1 
fasa dibanding dengan 1 x 3 fasa lebih berat dan lebih mahal. 

d. Tegangan-tegangan untuk ketiga fasanya, primer dan sekunder 
bener-benar seimbang.  

 
Sedangkan transformator 1 x 3 fasa mempunyai cirri-ciri yaitu : 
a. Konstruksinya sudah di rancang permanen dari pabrik pembuatnya 
b. Dapat digunakan untuk mensuplai beban satu fasa, maka tiap fasa 

maksimal beban yang dapat ditanggungnya hanya sepertiga dari 
daya tiga fasa. 

c. Transformator ini lebih ringan, sehingga lebih murah karena 
bahan.materialnya lebih kecil. 
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d. Keseimbangan tegangan antara ketiga fasanya, primer dan sekunder 
tidak terlalu simetris.  

 
D. Transformator Tenaga 

Transformator distribusi digunakan untuk menurunkan tegangan listrik 
dari jaringan distribusi tegangan tinggi menjadi tegangan terpakai pada 
jaringan distribusi tegangan rendah (step down transformator); misalkan 
tegangan 20 KV menjadi tegangan 380 volt atau 220 volt. Sedang 
transformator yang digunakan untuk menaikan tegangan listrik (step up 
transformator), hanya digunakan pada pusat pembangkit tenaga listrik agar 
tegangan yang didistribusikan pada suatu jaringan panjang (long line) tidak 
mengalami penurunan tegangan (voltage drop) yang berarti; yaitu tidak 
melebihi ketentuan voltage drop yang diperkenankan 5% dari tegangan 
semula. 

Jenis transformator yang digunakan adalah transformator satu phasa dan 
transformator tiga phase. Adakalanya untuk melayani beban tiga phase 
dipakai tiga buah transformator satu phase dengan hubungan bintang (star 
conection) Ү atau hubungan delta (delta conection) Δ. 

Sebagian besar pada jaringan distribusi tegangan tinggi (primer) 
sekarang ini dipakai transformator tiga phase untuk jenis out door. Yaitu jenis 
transformator yang diletakkan diatas tiang dengan ukuran lebih kecil 
dibandingkan dengan jenis in door, yaitu jenis yang diletakkan didalam 
rumah gardu. 

 
1.  Transformator satu phase 

Teras besi yang dipakai untuk melilitkan kumparan primer maupun 
kumparan sekunder dipilih dari plat-plat besi dari bahan feromagnetis, 
yang ditumpuk menjadi satu dan diisolasi satu sama lain oleh minyak 
sirlack; untuk menghindari terjadinya arus pusar (Eddy Current) didalam 
teras. Perhatikan gambar 19. 

 

 
Gambar 119. 

Rangkaian Transformator Satu Fasa 
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Keterangan : 
Vp = tegangan primer 
Vs = tegangan sekunder 
I1 = arus primer  
I2 = arus sekunder 
Ep = ggl induksi pada kumparan primer 
Es = ggl induksi pada kumparan sekunder 
Np = jumlah lilitan kumparan primer 
Ns = jumlah lilitan kumparan sekunder 

 
Apabila kumparan primer dihubungkan dengan sumber arus bolak 

balik, maka pada kumparan primer tersebut akan mengalir arus listrikI, 
yang akan menyebabkan timbulnya fluk magnit Q atau gaya gerak 
magnit (ggm) yang berubah ubah pada teras besi B, bersamaan dengan 
itu pada kumparan primer timbul gaya gerak listrik(electro motive force) 
induksi Ep, yang sama besarnya dan berlawanan arah dengan tegangan 
yang diberikan Vp. Sebab ggl (gaya gerak listrik) induksi ini mempunyai 
sifat menentang setiap perubahan arus yang membangkitkan besarnya 
ggl induksi pada kumparan primer ini adalah: 

310−−=Ε
dt
dN pp
φ       (8a) 

Dimana: 
=Ε p besarnya ggl induksi pada kumparan primer (volt) 
=φd perubahan ggl didalam teras (Maxwell) 
=dt perubahan waktu sesaat (detik) 
=pN jumlah lilitan kumparan primer 
 
Fluk magnet (ggm) φ  yang menginduksikan ggl induksi pΕ pada 

kumparan primer tersebut, tercakup (dipeluk) pula pada kumparan 
sekunder; sehingga merupakan fluk bersama (mutual fluk) mφ . Dengan 
demikian fluk bersama mφ ini menginduksikan pula ggl induksi sΕ  pada 
kumparan sekunder, sehingga pada kumparan sekunder akan terdapat 
tegangan SV  yang besarnya sama dan berlawana arah dengan ggl 
induksi sΕ  yang terbangkitkan pada kumparan sekunder. Kalau pada 
kumparan primer ggl induksi tersebut dibangkitkan oleh arus listrik, 
maka untuk dapat membangkitkan arus listrik 2Ι  pada kumparan 
sekunder; diperlukan ggl induksi sΕ  yang berubah-ubah. Maka pada 
kumparan primer dihubungkan arus bolak-balik. Besarnya ggl induksi 

sΕ pada kumparan sekunder ini adalah: 
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810−−=
dt
dNE SS
φ       (8b) 

Dimana: 
=Ε s  besarnya ggl induksi pada kumparan sekunder (volt) 
=Ν s  jumlah lilitan kumparan sekunder. 
Karena fluk magnet didalam teras besi B ini merupakan fluk 

bersama (mutual flux) maka dari persamaan 8a dan 8b didapatkan 
perbandingan lilitan dengan perbandingan ggl induksi yakni: 

 

a
s

p

s

p =
Ν

Ν
=

Ε

Ε
       (9) 

 
Dimana a merupakan nilai perbandingan transformasi (ratio 

transformation) pada suatu transformator. Apabila nilai a lebih besar dari 
satu (a > 1) maka transformator tersebut merupakan step down 
transformator.sebaliknya apabila nilai a lebih kecil dari satu (a < 1) maka 
transformator ini merupakan step up transformator. 

Dalam keadaan fluk magnet φ  maksimum, sesuai dengan arus yang 
membangkitkannya pada kumparan; maka besarnya fluk magnet (ggm) 
φ  ini adalah: 

αφφ cosm=        (10) 
Dimana: 

tωα = maka persamaan diatas dapat diubah menjadi 
tm ωφφ cos=  

 
Dari persamaan diatas apabial ditransfer kepersamaan akan didapat: 
 

810
cos −⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Ν−=Ε

dt
t

d m
pp

ωφ
 

( ) 810sin −−Ν−=Ε tmpp ωφ  
810sin... −Ν=Ε tmpp ωωφ  

 
Dimana: 

fπω 2= maka: 
810sin...2 −Ν=Ε tmf pp ωφπ  atau 

810sin.44,4 −Ν=Ε tf mpp φ      (11) 
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Pada waktu ggl besarnya maksimum maka besarnay sin 1=tω maka 
persamaan (11) akan beruabh menjadi: 

 
8

max 10...44,4 −Ν=Ε φφmpf      (12) 
 
Dari persamaan (11) dan (12) ggl induksi maksimum adalah: 
 

tp ωsinmaxΕ=Ε       (13) 
 
Begitu pula besarnya ggl induksi sekunder (untuk penyelesaian 

yang sama) akan terdapat: 
 

ts ωsinmaxΕ=Ε       (14) 
 
Dari persamaan (13) dan (14) maka jelaslah bahwa ggl induksi yang 

dibangkitakan oleh arus bolak-balik akan mempunyai bentuk yang sama 
dengan membangkitkannya. 

Apabila transformator tersebut dianggap adeal sehingga hanya 
terdapat kehilangan tenaga yang kecil sekali dan bias diabaikan, maka 
tenaga input 1Ρ  pada tranformator akan sama dengan tenaga output nya 

0Ρ  maka didapati: 

21 .Ι=Ι sp VV  
atau: 

p

s

Ν
Ν

=
Ι
Ι

2

1        (15) 

 
Yang dimaksud ideal disini adalah: 

a. Kerugian karena arus pusar (eddy Current) dan kerugian hysterisis 
didalam teras besi tidak ada. 

b. Kerugian tahanan pada kawat tembaga tidak ada 
c. Dan tidak ada kebocoran fluk pada kumparan primer maupun 

sekunder 
 
Oleh karena itu seperti yang telah diterngalan dimuak bahwa ggl 

induksi pΕ maupun sΕ akan sama besarnya dan berlawana arahnya 
dengan tegangan sumber pV sehingga didapat persamaan: 

s

p

s

p

V
V

Ε

Ε
=        (16) 
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Dari persamaan (9) dan (16) diatas didapat perbandingan 
transformator yaitu: 

 

1

2

Ι
Ι

==
Ε

=
Ν

Ν
=

s

p

s

p

s

p

V
V

V
a      (17) 

 
Untuk transformator yang tidak ideal akan terjadi perubahan pada 

tegangan output, yang akan berpengaruh pada tenaga output 
transformator oΡ dimana tenaga output transformator 0Ρ  lebih kecil 
daripada tenaga input iΡ ( )io Ρ<Ρ . Hal tersebut disebabakan terjadinya 
kerugian-kerugian daya didalam transformator, seperti yang telah 
dikemukakan diatas. Besarnya tenaga output pada kumparan sekunder 
adalah: 

 
bRVs ωϕ −Ι−Ι=Ρ 2

2
220 cos.      (18) 

 
Dimana: 

ϕcos. 2ΙsV  = tenaga yang diberikan pada kumparan sekunder (watt) 

2
2

2 RΙ  = kerugian tembaga pada kumparan sekunder (watt) 
bω   = kerugian pada teras besi (watt) 

 
Karena transformator tidak membangkitkan tenaga listrik sendiri, 

dengan adanya kerugian-kerugian didalam transformator ini tenaga 
output pada kumparan sekunderlebih kecil dari pada tenaga input pada 
kumparan primer. Dengan adanya perubahan-perubahan pada tenaga 
output ini akan memepengaruhi nilai efisiensi dari transformator tersebut 
yang dapat ditentukan: 

 

%100
cos

cos

2
2

22

2 x
bRV

V

s

s

ωθ
θ

η
+Ι+Ι

Ι
=     (19) 

 
Dari persamaan (19) diatas dapat disimpulakn bahwa makin kecil 

kerugian daya yang terjadi pada transformator, makin tinggi 
efisiensinya. Sebaliknya makin besar kerugian daya pada transformator 
makin berkurang nilai efisiensinya. 

Untuk memperkecil kerugian-kerugian daya pada transformator 
tersebut perlu diperhatikan hal-hal seperti berikut: 
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a. Dipilih penampang kawat yang cukup besar dan mempunyai nilai 
konduktivitas yang cukup besar untuk memperkecil kerugian-
kerugian tahanan pada kawat. 

b. Dipilih tera-teras tipis dari bahan-bahan feromaknitis yang bermtu 
baik dan penampangnya yang cukub besar, untuk memeperkecil 
kerugian teras yang berupa kerugian arus pusar (Eddy Current) dan 
kerugian hysterisis pada teras. 

c. Dan perlu diperhatikn pula isolasi yang mempunyai daya tahan (non 
coducting) yang tinggi untuk menghindarkan terjadinya fluk bocor. 

 
2. Transformator Tiga Phase 

Transformator yang banyak digunakan untuk jarinagn distribusi 
tegangan tinggi adalah transformator tiga phase. Pada dasarnya 
transformator tiga phase ini terdiri dari tiga buah transformator, satu 
phase dengan tiga buah teras besi yang dipasang pada satu kerangka. 
Dari tiga teras besi ini ditemoatkan masing-masing sepasang kumparan 
yakni kumparan primer dan kumparan sekunder. Dengan demikian 
seluruhnya akan terdapat tiga buah kumparan primer dan tiga buah 
kumoaran sekunder. Dari ketiga kumparan primer maupun ketiga 
kumpatran sekunderdapat dihubungkan secara hubungan bintang (star 
conection) Υ dan dihubungkan egitiga (delta conection) .Δ  

Seperti halnya transformator satu phase maka azas kerja dari 
transformator tiga phase ini pada prinsipnya sama saja. Hanya pada 
transformator tiga phase arus yang dihubungkan padakumparan primer 
berbentuk arus bolak-balik dari tiga buah kawat phase masing-masing 
sama besarnya dan bergeseran sudut sebesar 120° taip phasenya, yang 
menimbulkan fluk maknitφ  didalam teras besi juga berbeda phase 120°. 
Karena fluk maknit yang dibangkitkan merupakan fluk maknit bersama 
(mutual fluk) φ m, maka pada tiap-tiap kumparan akan dibangkitkan 
gaya gerak listrik (electro motive force) induksi yang masing-masing 
berbeda 120° juga. Besarnya ggl induksi baik primer maupun sekunder 
sama halnya dengan yang terjadi pada transformator satu phase, yang 
masing-maing besarnya adalah : 

tBA ωsin.
1maxΕ=Ε − 1      (20) 

( )°−Ε=Ε − 120sin.
2max tCB ω      (21) 

( )°−=− 240sin.
3max tEE AC ω      (22) 

 
Dimana :  
EA-B = besar ggl induksi pada kumparan I (volt) 
EB-C = besar ggl induksi pada kumparan II (volt) 
EC-A = besar ggl induksi pada kumparan III (volt)  
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Emax = besarnya tegangan maksimum (volt) 
 

 
Gambar 120. 

Rangkaian transformator 3 phase 
 

Kalau dalam transformator satu phase besarnya ggl induksi tersebut 
sama besarnya dan berlawanan arah dengan tegangannya, maka untuk 
transformator tiga phase besarnya tegangan tergantung pada hubungan 
antara kumparan primer dan kumparan sekunder. System hubungan 
untuk kumparan primer dan kumparan sekunder dikenal 4 macam 
system hubungan yaitu: 
a. Hubungan segitiga-segitiga ( Δ−Δ ) 
b. Hubungan bintang-bintang ( )Υ−Υ  
c. Hubungan segitiga-bintang ( )Υ−Δ  
d. Hubungan segitiga-bintang ( )Δ−Υ  
 
a. Hubungan segitiga-segitiga ( )Δ−Δ  

Yang dimaksud denagn hubungan segitiga-segitiga ( )Δ−Δ  ini 
adalah apabila ketiga kumparan primer dihubungkan secara seri satu 
sama lain, sehingga merupakan rangkaian tertutup (segitiga) dengan 
tiga buah ujung kawat phase nya. Demikian pula untuk hubunga 
ketiga kumparan sekundernya. Sehingga antara kumparan primer 
dan kumparan sekunder etrdapat hubungansegitiga-segitiga ( )Δ−Δ . 
Perhatikan gambar 21 dibawah ini: 
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                 (a)           (b) 

 
Gambar 121. 

a.Rangkaian transformator tiga fasa hubungan Δ−Δ  
b.Rangkaian eqivalen transformator tiga fasa hubungan Δ−Δ  

 
Seperti halnya dalam transformator satu phase untuk dapat 

membangkitkan arus listrik pada kumparan sekunder, diperlukan 
ggl induksi yang berubah-ubah. Sedang untuk membuat ggl induksi 
berubah-ubah pada kumparan primer dihubungkan arus bolak-bolik. 

Dalam transformator 3 phase ini pada kumparan sekunder 
dapat dibangkitkan dari tiap-tiap lilitan phase arus bolak-balik yang 
satu sama lain sama besarnaya dan masing-masing berbeda phase 

0120 . Pada gambar 21b diperlihatkan arus yang dihasilkan adalah 
danii ba ,,  ic yang besarnya adalah: 

ti ma ωsin
21

Ι=       (23) 

( )0120sin
22

−Ι= ti mb ω  

    ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −Ι=

3
2sin

22

πωtm      (24) 

( )0240sin
23

−Ι= ti mc ω  

   ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −Ι=

3
4sin

23

πωtm      (25) 

Dimana: 
cba iii ,,  = arus phase pada kumparan sekunder untuk phase I, II,dan 

III (ampere) 
2mΙ        = arus maksimum pada kumparan sekunder (ampere) 

 
Untuk saluran (line current) tiap phase Ia, Ib, dan Ic menurut 

gambar 21b adalah: 
ac iia +−=Ι       (26) 

bc iib +−=Ι       (27) 
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cb iic +−=Ι       (28) 
 
Apabila persamaan (23), (24), dan (25) kita masukkan 

kepersaamaan (26), (27), dan (28) maka akan didapat arus saluran 
yang besarnya masing-masing adalah: 

( )030sin3
21

+Ι=Ι ta m ω      (29) 

( )0120sin3
22

−Ι=Ι tb m ω     (30) 

( )090sin3
23

−Ι=Ι tc m ω      (31) 
 
Dari persamaan diatas ternyata arus saluran (line current) sama 

besarnya dan bergeseran phase 0120 satu sama lain. Apabila arus 
phase (phase current) sephase dengan tegangan, maka arus saluran 
akan bergeseran sudut 030 terhadap tegangan. Perhatikan gambar 22 
dibawah ini: 

 
Gambar 122. 

Vektor untuk tegangan sephase dengan arus 
 

Harga efektif dari arus saluran (line current) menurut 
persamaan (29), (30), dan (31) adalah: 

3
2mcba Ι=Ι=Ι=Ι  

Untuk hubungan Δ−Δ  ini, tegangan saluran (line 
voltage)sama dengan tegangan phase (phase voltage). Lihat gambar 
22b. dari persamaan (20), (21), dan (22) dapat ditulis besarnya 
tegangan saluran ini, yakni: 
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⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−Ε=−

Ε=−
0

22

21

120sinmax

sinmax

tcVb

tcVa

ω

ω
   (33) dan (34) 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−Ε=−

0

23 240sinmax taVc ω     (35) 

Dengan demikian tegangan saluran untuk tiap phase sama satu 
sama lain dan bergeseran phase 120 0 . Harga efektif dari tegangan 
saluran dalam hubungan ∆-∆ ini adalah : 

 
2maxΕ=−=−=− aVccVbcVa    (36) 

 
Dimana: 
Va-c    = tegangan saluran untuk phase a-c (volt) 
Vb-c    = tegangan saluran untuk phase b-c (volt) 
Vc-a    = teganagn saluran untuk phase c-a  (volt) 

=Ε 2max tegangan maksimum pada kumparan sekunder (volt) 
Dalam transformator satu phase tenaga yang diberikan 0Ρ  

adalah: 
ϕcos.. 110 IV=Ρ       (37) 

 
Dimana: 

=Ρ0 tenaga yang diberikan atau tenaga output (watt) 
V1  = tegangan saluran (line) pada kumparan sekunder (volt) 

=Ι1  arus saluran (line) pada kumparan sekunder (volt) 
=ϕcos  factor daya 

Oleh karena dalam transformator tiga phase hubungan Δ−Δ  
ini arus saluran (line current) dan tegangan saluran (line voltage) 
adalah: 

321

21

m

mV

Ι=Ι

Ε=
     (38) dan (39) 

Maka tenaga yang diberikan pada transformator tiga phase 
untuk satu phase dalam hubungan  -  adalah: 

ϕcos..3 22 mm ΙΕ=Ρ      (40) 
Dalam keadaan istimewa dimana factor daya cos = I atau arus 

phase dengan tegangan phase dala keadaan sephase maka besarnya 
tenaga adalah: 

22 ..3 mm ΙΕ=Ρ       (41) 
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b.  Hubungan Υ−Υ  
Yang dimaksud dengan hubungan Υ−Υ  adalah apabila ujung-

ujung kawat lilitan kumparan dari ketiga kumparan primer maupun 
dari kumparan sekunder, masing-masing dihubungkan menjadi satu 
dan merupakan titikbintang yang dihubungkan dengan saluran nol 
(ground). Sedangkan ketiga ujung kawat lilitan kumparan yang lain 
masing-masing dihubungkan dengan kawat phase, maka terdapat 4 
buah sambungan yang seperi terlihat pada gambar 23 dibawah ini. 

Untuk transformator 3 buah phase dengan hubungan 
Υ−Υ seperti pada gambar 23 b, harga arus phase yang mengalir 

pada ketiga kumparan primer dan sekunder sama dengan arus 
saluran (line current). Apabila diketahui arus phase pada tiap-tiap 
kumparan seperti pada persamaan (23), (24) dan (25) maka arus 
saluran a adalah: 

tmia a ωsin21Ι==Ι      (42) 
( )°−Ι==Ι 120sin22 tmib b ω     (43) 
( )0

23 240sin −Ι==Ι tmic c ω     (44) 
Didalam keadaan setimbang dimana kerugian pada tiap-tiap 

kumparan tidak ada, maka harga efektif dari besarnya arus saluran 
adalah: 

22mcba Ι=Ι=Ι=Ι      (45) 
Dari rangkaian equivalent pada gambar 23 b besarnya tegangan 

antara kawat phase (saluran) dan kawat netral. Besarnya tegangan 
phase satu sama lain sama dan berbeda phase 0120 , yakni: 

tba ωsinmax 21Ε=−Ε      (46) 
( )0

22 120sinmax −Ε=−Ε tcb ω     (47) 
( )0

25 240sinmax −Ε=−Ε tnc ω     (48) 
 

 
Gambar 123. 

a.Rangkaian transformator tiga phase dengan hubungan Υ−Υ  
b.Rangkaian equivalent transformator 3 phase hubungan Υ−Υ  
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Sedang besarnya tegangan saluran (line voltage) seperti pada 
gambar 23 b adalah: 

nbnabaV −−− Ε−Ε=      (49) 

cbnbcbV −−− Ε−Ε=       (50) 

nacbcaV −−− Ε−Ε=      (51) 
Apabila persamaan (46), (47) dan (48) kita masukkan pada 

persamaan (49), (50), dan (51), maka akan didapat harga tegangan 
saluran yaitu: 

30sinmax.3 21 +Ε=− tV ba ω     (52) 
0

22 120sinmax.3 −Ε=− tV cb ω     (53) 

( )0
23 90sinmax.3 −Ε=− tV ca ω     (54) 

Harga efektif dari tegangan saluran ini apabila tegangan phase 
tidak mengalami kerugian-kerugian didalam teras maka besarnya 
ketiga tegangan saluran ini sama besar dan berbeda phase 0120 satu 
sama lain, yakni: 

2max.3 Ε=== −−− cacbba VVV     (55) 
Dalam keadaan seimbang, dimana besarnya beban untuk 

masing-masing phase sama dan juga sudut pergeseran phase antara 
arus phase dan tegangan phase juga sama, maka besarnya tenaga 
yang diberikan ( )0Ρ sesuai dengan persamaan (45) dan  (55) pada 
transformator tiga phase dengan hubungan -  adalah: 

ϕcosmax.max.3 220 ΙΕ=Ρ     (56) 
Dari persamaan (40) dan (56) ini, apabila dalam hubungan 
Δ−Δ , maupun dalam hubungan Υ−Υ  tetap berlaku persamaan 

yang sama. 
 

c.  Hubungan Υ−Δ  
Hubungan Υ−Δ  ini merupakan hubungan campuran dimana 

ketiga kumparan primer dihubungkan dengan Δ  sedang untuk 
ketiga kumparan sekunder dihubungakan Υ . Perhatikan gambar 24 
dibawah ini. 

Dalam sistem ini, apabila ketiga kumparan primer diberi 
sumber arus CBA ΙΙΙ ,,  maka didalam ketiga kumparan primer 
mengalir arus phase ia, ib,ic yang besarnya adalah: 
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(a) 

 
(b) 

Gambar 124. 
a)   Rangkaian transformator 3 phase hubungan  
b)    Rangkaian equivalent dari (a) 

 
Akibatnya pada kumparan primer akan timbul gaya gerak 

maknit (ggm) yang berubah ubah dan menimbulkan ggl pada ketiga 
kumparan primer yang besarnya sama dengan besarnya tegangan 
saluran yakni : 

BB V −Α−Α =Ε       (60) 

CBCB V −− =Ε       (61) 

ACC V −Α− =Ε       (62) 
 
Fluk maknit (ggm) akan menginduksikan ggl induksi ini pada 

kumparan sekunder, sehingga pada ketiga kumparan sekunder akan 
timbul arus phase ia,ib dan ic, karena pada ketiga kumparan sekunder 
ini dihubungkan  maka arus phse ini sama besarnya dengan arus 
saluran, yang besarnya adalah: 

aai Ι=        (63) 
 bbi Ι=        (64) 
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 cci Ι=        (65) 
Sedang basarnya ggl induksi pada ketiga kumparan sekunder 

adalah:  

3
ba

na
V −

− =Ε       (66) 

 

3
cb

nb
V −

− =Ε       (67) 

3
ac

nc
V −

− =Ε       (68) 

 
d.  Hubungan Δ−Υ  

Transformator tiga phase dengan hubungan primer Δ−Υ ini 
adalah apabila ketiga kumparan primer dihubungkan.lihat gambar 
25 dibawah ini: 

 

 
 

Gambar 125. 
a) Rangkaian transformator 3 phase dengan hubungan Δ−Υ  
b) Rangkaian equivalent dari (a) 
 

Sistem hubungan Δ−Υ  ini adalah kebalikan dari system 
hubungan Δ−Υ . Dimana ketiga kumparan primer apabila mengalir 
arus saluran IA, IB  dan IC yang besarnya sama dengan arus phase iA, 
iB  dan iC yang terdapat pada ketiga kumparan primer, maka pada 
kumparan primer ini akan timbul ggl induksi yang besarnya 3  dari 
tegangan saluranVA-B, VB-C danVC-A yang diberikan. 

Karena ggl induksi ini meginduksikan juga ggl induksi pada 
ketiga kumparan sekunder. Dimana besarnya ggl ini akan sama 
besarnya dengan tegangan salurannya. Maka pada ketiga kumparan 
sekunder akan timbul arus listrik ia ib  dan ic yang besarnya 3  dari 
arus saluran yang dikeluarkan Ia Ib dan Ic 
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dalam hubungan Δ−Υ ini, persamaan-persamaan yang dipakai 
sama dengan persamaan untuk hubungan Υ−Δ atau persamaan-
persamaan sebelumnya. 

 
E. Kenaikan suhu Pada Transformator 

Sebagai akibat dari pembebanan, maka pada belitan transformator akan 
terjadi kenaikan suhu yang ditimbulkan oleh panas (kalor) yang terjadi. Hal 
ini dikarenakan arus listrik yang mengalir pada belitan mesin dan induksi / 
kemagnetan pada besi 

Terjadinya panas yang terlalu tinggi akan dapat merubah sifat konstruksi 
bagian-bagian transformator. Setiap kenaikan sekitar 9°C dari batas yang 
diizinkan akan mengakibatkan berkurangnya umur. Oleh karena itu, kenaikan 
suhu ini harus dibatasi. Isolasi dari penghantar (conductor) pada belitan 
transformator akan mengakibatkan kerusakan jika dikenai suhu yang tinggi. 
Batas kenaikan suhu yang di standarkan adalah sebagai berikut : 

 
Tabel 13. Klasifikasi batas suhu 

Kelas Kenaikan suhu tertinggi 
(°C) 

Batas suhu tertinggi 
(°C) 

O 40 90 
A 50 105 
E 60 120 
B 70 130 
F 85 155 
H 95 180 

 
Transformator harus dirancang untuk bekerja pada suhu keliling (ta) 

yang tidak melebihi dari 40°C dan tidak melebihi nilai-nilai +30°C rata-rata 
bulanan dan +20°C rata-rata tahunan.  

Untuk negara yang mempunyai  beberapa musim dengan beda suhu yang 
cukup besar, misalnya 0°C pada musim dingin selama 2 bulan, 10°C pada 
musin gugur selama 4 bulan, 20°C pada musim semi selama 4 bulan dan 
30°C pada musim panas selama 2 bulan, didapatkan nilai rata-rata = 15°C. 

Perubahan suhu keliling yang terjadi sepanjang tahun tidak besar, rata-
rata adalah 24°C pada musim hujan dan 27°C pada musim kemarau, maka 
diperoleh rata-rata = 25,5°C; hal ini menjadikan transformator buatan negara 
4 musim bila digunakan di Indonesia daya efektifnya hanya 96, 25% pada 
musim dingin  (24°C) dan 94% pada musim kemarau (27°C) serta rata-rata 
95,25% pada suhu 25,5°C. International Electrotechnical Commission (IEC) 
menetapkan umur transformator 20 tahun atau setara 7300 hari, sehingga 
susut umur normal adalah 0,0137% per hari. Susut umur karena suhu titik 
panas dapat dilihat pada tabel 4 berikut : 
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Tabel 14. Susut umur transformator distribusi 
θc (°C) 80 86 92 98 104 110 116 122 128 134 140 

Susut umur  (hari) 0,125 0,25 0,5 1 2 4 8 16 32 64 128 
 

Apabila transformator distribusi dipasang terutama di daerah 
komersil dan pemukiman/perumahan, transformator akan memikul 
beban lebih, maka suhu transformator akan naik dan umur akan 
berkurang dari yang direncanakan/diizinkan yaitu 20 tahun (7300 hari).  
 

F.  Penggunaan Gardu Distribusi Pada Jaringan 
1. Kabel-kabel tanah yang menghubungkan gardu-gardu transformator, 

terdiri dari jenis kabel NKBK (Jerman) dan GPLK (negeri Belanda). 
Gardu-gardu tranformator (distribusi) mempunyai bus-bar (rail tembaga) 
dan terdiri dari 2 sampai 4 cable fields serta 1 atau 2 trasformator fields. 

 
2. Biasanya gardu trasformator ini tidak dijaga, dan perlengkapannya 

sederhana sekali. Kabel-kabel masuk keluar, dihubungkan dengan bus-
bar melalui pemisah (isolator) 1 fasa. Membuka dan menutup pemisah 
tersebut dilakukan dalam keadaan tak berbeban (no load), dengan 
mempergunakan tongkat khusus (schakelstok). Manipulasi ini 
(membuka dan menutup pemisah) dilakukan, hanya pada waktu terjadi 
gangguan-gangguan kabel. Dengan demikian dapatlah dikeluarkan dari 
jaringan kabel yang terkena gangguan itu. Kemudian daerah yang 
semula mendapat tenaga listrik dari kabel ini.dihubungkan kekabel 
lainnya, sehingga pemadaman dapat dihindarkan, sampai gangguan 
kabel  dapat diatasi diperbaiki). Selalu diusahakan sebuah gardu sedikit-
sedikitnya dapat diberi beban dari dua atau lebih jurusan. 

 
3. Transformator dengan kapasitas sampai dengan KVA dihubungkan 

dengan busbar melalui cut-out, sedangkan transformator dengan 
kafasitas diatas 100KVA, dihubungkan melalui (circuit) breaker dengan 
primer over cur rent relay. Akhir-akhir ini telah dipergunakan load break 
switch yang diserie dengan fuse. 

 
4. Berhubung perlengkapan gardu-gardu transformator sederhana maka 

distribusi primer, tidak merupakan rangkaian (circuit) yang tertutup. 
Oleh karenanya maka tiap sumber tenaga (pusat pembangkitan atau 
gardu induk) memberikan tenaga listrik untuk daerah asuhan tertentu 
saja. 
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5. Sebagian besar gardu-gardu transformato PLN, dibangun sebelum 
perang dunia ke–2, dan instalasinya di desigh  menurut short –circuit 
yang berlaku pada waktu itu dan pada umumnya tidak melampaui 100 
MVA. Adakalanya peralatan gardu gardu tersebut jika terjadi gangguan 
hubugan singkat (short circuit), peralatan-peralatan itu tidak dapat 
menahan gaya gaya dinamis maupun beban thermis yang timbul. Untuk 
kota kota besar (umumnya dipulau Jawa ) pada waktu ini, short-circuit-
capacity distribusi primer telah melampaui, 100 MVA, sehingga dewasa 
ini belum ditentukan untuk membatasi-short-circuit capacity distribusi 
primer. 

 
6. Pada umumnya peralatan distribusi,termasuk kabel-kabel tanah, telah 

berusaha (inbedrijf) sejak 20 tahun sampai 40 tahun yang lalu. Kondisi 
mekanisdari pada kabel–kabel itu telah jelak sekali, lapisan dan besi 
sudah berkarat dan hanya dapat dibebani L.K.50 %, dari beban 
nominalnya. 

 
7. Pengamanan kabel-kabel, diberikan hanya untuk pengamanan terhadap 

beban labih dengan rile-rile beban lebih (over current relay), yang 
dipasang pada pemutusan tenaga di gardu-gardu pembagi.kabel-kabel 
yang melintasi jalan-jalan umum dan jalan kareta api, diberi pelindung 
berupa pipa–pipa besi atau beton. 

 
8. Kabel-kabel biasnya ditanam disisi jalan dalam saluran galian sedalam 

L.K.60 cm,yang kemudian ditutup dengan pasir dan batu merah sebelum 
diuruk kembali dengan tanah.didaerah, dimana kabel harus melalui 
sungai (kali) lebar biasanya dipergunakan kabel air. 

 
9.  Gardu-gardu tranformator belum distandarisir, dan dewasa ini diseluruh 

wilayah kerja PLN, terdapat bentuk gardu-gardu yang berasal dari 
standar Aniem, Gebeo dan Ogom (ex: perusahaan listrik Belanda yang 
dikenakan nasionalisasi) 

 
10. Gardu-gardu transformator ada yang berbentuk bangunan yang terbuat 

dari beto atau plat besi.disamping itu terdapat pula gardu tiang yang 
merupakan gardu terbuka (out-door), dimana transformator dipasang 
diatas tiang (dimontase diantara dua tiang atau digantung pada satu 
tiang). 

11. Gardu plat besi, membutuhkan pemeliharaan yang lebih banyak 
dibandingkan dengan gardu beton, namun demikian keuntungan dari 
pada gardu plat besi adalah dapat dibuat secara besar-besaran (serie 
produksi). 
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12. Gardu plat besi (metal clad) dari Yugoslavia, banyak dipergunakan 

dikota-kota Makasar dan Palembang. Gardu tersebut diterima, dalam 
rangka pembangun PLTU dikedua kota tersebut. Di Balikpapan terdapat 
gardu berupa metal clad dalam bentuk kecil. 

 
13. Instalasi listriknya direndam dalam minyak. Metal clad ini buatan Coq. 

Saat ini,dijakarta dilakukan percobaan penggunaan instalasi gardu 
Magnefix buatan Hazemayer (negeri Belanda), dengan ukuran yang 
lebih kecil dan lebih sederhana daripada buatan Coq. Komponen-
komponen dilapisi bahan isolasi hars. Instalasi tersebut hanya 
memerlukan ruangan yang kecil sekali untuk tempat pemasangannya. 

 
14. Instalasi gardu buatan CGE (Perancis) sama seperti buatan Coq. Instalasi 

yang tertutup sama sekali ini aman sehingga tidak membutuhkan tenaga 
ahli untuk operation, sebagaimana halnya pada instalasi yang terbuka. 
Instalasi seperti ini sangat menarik karena dapat dengan mudah dan 
cepat dipasang serta tidak memerluka pemeliharaan. 

 
15. Penambahan gardu dalam jumlah besar mudah dilaksanakan. Pada 

umumnya dalam tiap gardu transformator terdapt 1 atau 2 buah 
transformator dan pada sisi tegangan rendahnya dihubungkan dengan 
papan pembagi tegangan rendah. 

 
16. Papan pembagi (Laagspanningsrek) ini terdiri dari busbar (rail-rail 

tembaga) yang merupakan low voltage busbar, 2 sampai 6 group dengan 
masing-masing 3 buissppatroon (open fuse), clock switch unutk 
penerangan jalan dan lain-lainnya. 

 
17. Untuk keselamtan kerja maka gardu-gardu transformator dibangun 

dengan 2 buah pintu, dan masing-masing diberi nama pintu tegangan 
tinggi (pintu masuk kedalam ruangan tegangan tinggi) dan pintu 
tegangan rendah (pintu untuk papan pembagi tegangan rendah) 

 
18. Masing-masing pintu mempunyai kunci tersendiri, tetapi dengan anak 

kunci tegangan tinggi kedua pintu tersebut dapat dibuka. Tidak demikian 
halnya dengan anak kunci pintu tagangan rendah yang hanya dapat 
dipakai untuk membuka pintu tegangan rendah saja. Untuk memasuki 
ruangan tegangan tinggi didalam gardu hanya diperkenankan petugas-
petugas bagian tegangan tingi dan selalu harus diikuti oleh seseorang 
petugas lainnya. Pekerjaan-pekerjaan dalam ruangan tegangan tinggi 
baru dapat dilakukan, setelah terlebih dahulu mematikan tegangan 
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(membuat ruangan besar tegangan). Peraturan itu tidak berlaku untuk 
bekerja pada bagian tegangan rendah, tapi dengan ketentuan bahwa 
perlengkapan kerja para petugas harus cukup baik. 

 
19. Transformator distribusi biasanya diperlengkapi dengan sakelar untuk 

perubahan rato tegangan pada waktu tidak berbeban. Sakelar ini disebut 
sakelar penguabh ratio pada beban nol (no-load tap changer). Hal ini 
perlu berhubungan letak gardu-gardu yang tidak sama terhadap sumber 
tenaga (pusat pembangkitan atau gardu-gardu induk) yakni disebabkan 
tegangan jatuh (voltage drop) yang terjadi pada penghantar.gardu yang 
letaknya lebih jauh dari sumber tenga tantunya menerima tegangan yang 
lebih kecil (tegangan jatuh besar)dari pad gardu yang letaknya lebih 
dekat, untuk pnghantar yang sama. Agar dapat memberikan tegangan 
sekunder yang lebih baik, maka ratio tegangan dirubah dan disesuaikan 
dengan tegangan yang diteriam dari sumber tenaga. Untuk jelasnya 
maka sebagai contoh dimisalkan suatu transformator yang diperlengkapi 
dengan l. K. 2 taps. Voltage ratio transformator itu adalah (6000 
plus/minus 4%) volt/220volt.bila tegangan yang diterima digaardu dari 
sumber tenaga 5800 volt, maka saklar ratip harus distel pada tap yang 
terendah, dan dalam hal ini adalah 6000-4% x 6000 = 6240 volt. Dengan 
demikian maka tegangan dapat dibuat sama untuk semua gardu. 

 
20. Transformator distribusi sebagian besar adalah transformator tiga phase. 

Lilitan dan kern ketiga phase itu dimasukkan kedalm tangki yang diisi 
dengan minyak transformator sebagai bahan pendingin dan isolasi. 
Minyak transformator yang dipakai adalah shell diala C dan Gargoyle 
BB. Syarat – syarat untuk suatu transformator adalah pada suhu udara 
sekitarnya 040 C, maka pada beban penuh kenaikan suhu dalam lilitan 
(kumparan) yang diperbolehkan adalah 40˚/50˚C dan kenaikan suhu 
diminyak adalah 40˚C 

 
21. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk minyak transformator, sifat-sifat 

physic dan kimiawinya. Oleh karena itutiap tahun kondisi dan sifat 
minyak trafo harus dites di laboratorium. Ujuian dilakukan terhadap 
Breakdown Voltage, kadar asam dan terhadap air. Setelah 8ά 10 tahun 
dalam operation, sifat-sifat (properties) dari pada minyak transformator 
akan jelek sekali, sehingga harus diganti dengan yang baru. Minyak 
yang jelek kemudian diolah kembali dalam suatu reactor, dan setelah 
baik dapat digunakan kembali. Kurangnya perhatian terhadap perubahan 
sifat-sifat dari pada minayk transformator sering menyebabkan 
kebakaran atau kotoran-kotoran yang terjadi dalam minyak mengendap 
pada sela-sela kumparan. Endapan ini akan menjadi hot spot ini cukup 
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tinggi, akan mengakibatkan terjadinya kebakaran. Kebakaran juga sering 
terjadi karena salah satu fase over loaded. 

 
22. Suatu transformator mempunyai kerugian besi dan kerugian tembaga. 

Transformator yang biasa dipergunakan mempunyai ratio kerugian besi 
terhadap kerugian tembaga 1:4 atau 1:5. Harga transformator ditetapkan 
berdasarkan kenaikan suhu yang diperbolehkan dan ratio kerugian. 

 
23. Transformator distribusi yang paling cocok adalah transformator dengan 

hubungan DY5 atau YZ5. Sisi sekunder dilengakapi dengan titik bintang 
(sterpunt) yang dihubungkan dengan tanah. 

 
24. Untuk membantu pendinginan transformator, maka bangunan gardu 

direncankan sedemikian rup, sehingga ventilasi dapat berjalan dengan 
baik dengan memberi lobang 2 ventilasi, dibagian atas dan bawah. 
Lobang-lobang ini diberi kawat nyamuk  agat binatang-binatang tidak 
dapat masuk kedalam gardu. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


