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Latar Belakang 
1. Semakin berkembangnya masyarakat terutama di kota 

besar menyebabkan bertambah pula kebutuhan akan 
energi listrik. 

2. Oleh karena semakin bertambahnya kebutuhan akan 
energi listrik maka PT.PLN (Persero) dituntut untuk dapat 
memperbaiki kehandalan pada sistem pembangkit, 
transmisi hingga pendistribusian energi listrik. 

3. Dalam lingkup yang lebih kecil yaitu Gardu Induk dituntut 
untuk dapat beroperasi dengan handal. Salah satu 
gangguan yang sering terjadi antara lain kebocoran arus 
pada kabel screen sisi outgoing transformator tenaga yang 
mengakibatkan menurunnya mutu sistem pelayanan listrik. 



Permasalahan 
Hingga saat ini sesuai kenyataan di lapangan, apabila terjadi 
kebocoran arus pada kabel screen tidak dapat ditangani 
dengan segera karena arus yang melewati kabel screen tidak 
monitoring secara realtime.  
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Batasan Masalah 
Menggunakan sensor arus ACS712 yang hanya dapat 

mensensor hingga 5 Ampere. 
Menggunakan wifi yang hanya mampu mengirim dengan 

jarak maksimal 60 meter tanpa penghalang. 
Hanya untuk mengetahui berapa besar arus bocor pada 

kabel screen menggunakan sensor arus ACS712. 
 



Tujuan 
Pembuatan prototipe sistem monitoring arus bocor pada 

kabel screen sisi outgoing transformator tenaga Gardu Induk 
pada saluran 20kV dalam bentuk miniatur satu fasa.  
Membuat perangkat monitoring untuk pemberian informasi 

adanya arus bocor menggunakan media wifi.  



Diagram Fungsional Alat 



Sensor Arus ACS712 



Rangkaian Penyearah 



Realisasi Sistem 



Realisasi Software 



Bagaimana Cara Kerjanya ??? 



Pengujian Alat dulu yuuukk.. 



Kesimpulan 
Nilai pengukuran arus yang dihasilkan sensor arus ACS712 

hampir presisi sesuai dengan penghitungan dengan 
prosentase error rata-rata mencapai 0,24 %.  
Mikrokontroler dapat memproses dan mengirimkan data 

perubahan nilai arus pada detik 0 dan detik 5 pada RTC dan 
mengirim langsung jika nilai arus melebihi batas nilai yang 
ditentukan. 
Modem router TP-LINK dapat mengirimkan data yang 

diproses oleh mikrokontroler ke komputer dengan 
menggunakan converter modul Wiznet WIZ110SR. 
 Tampilan monitoring pada komputer dapat menampilkan hasil 

monitoring berupa arus, dan terdapat alarm sebagai indikator 
jika range arus pada kategori kondisi bahaya, yaitu diatas 
batas arus yang diperbolehkan yaitu 0,6 Ampere. Kemudian 
data hasil monitoring dapat disimpan di database. 
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