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ABSTRAK 

 
Transformator distribusi mempunyai peranan penting dalam penyaluran daya listrik dalam suatu sistem 

distribusi. International Electrotechnical Commission (IEC) 354 tahun 1972 menyatakan apabila transformator 

dibebani stabil pada daya pengenalnya dengan kondisi suhu sekitar (ambient temperature) 200C, suhu hot spot 

transformator akan mencapai 980C dan umur transformator akan mencapai 20 tahun atau 7300 hari dengan susut 

umur normal 0,0137% per-hari.  Suhu sekitar di Daerah Istimewa Yogyakarta yang rata-rata 300C, maka 

transformator harus disesuaikan pembebanannya agar susut umur tetap normal. perkiraan susut umur transformator 

yaitu dengan  rumus montsinger yang digunakan untuk memperoleh kecepatan relatif pada tiap titik panas di atas 

suhu normal (980C) pada beban nominal serta suhu lingkungan acuan serta peningkatan suhu kumparan.  Susut umur 

sebelum dilakukan rekonfigurasi yaitu sebesar 96.7% dengan sisa umur 10 tahun untuk transfotmator Semanu 1, dan 

0.92% dengan sisa umur yang besar yaitu 1.200 tahun untuk transfotmator Semanu 2. Sedangkan pada 

Transformator Godean 1 mengalami susut sebesar 0,12% dengan sisa umur 9221 dan pada transformator 2 

mengalami susut 17,69% dengan sisa umur 57 tahun. Setelah dilakukan rekonfigurasi susut umur transformator 

Semanu 1 yaitu 12,59 % dengan sisa umur 79 tahun, dan untuk transformator Semanu 2 yaitu 14,48% sisa umur 69 

tahun, Godean 1 yaitu 0,77% sisa umur 1438 dan Godean 2 sebesar 0,71 % dengan sisa umur 1554.  

 
Kata kunci : Susut umur, Transformator, Suhu. 

 

 

1. PENDAHULUAN 

 
  Transformator distribusi adalah peralatan 

tenaga listrik yang berfungsi untuk menurunkan 

tegangan tinggi ke tegangan rendah, agar tegangan 

yang dipakai sesuai dengan rating peralatan listrik 

konsumen. Salah satu penyebab berkurangnya umur 

penggunaan transformator adalah  pembebanan. 

Pembebanan mengakibatkan peningkatan temperatur 

pada transformator. Panas yang timbul 

mengakibatkan terjadinya penguraian dari bahan-

bahan transformator yang dapat mempercepat proses 

penuaan. Terjadinya panas yang terlalu tinggi akan 

dapat merubah sifat konstruksi bagian-bagian 

transformator. Setiap kenaikan sekitar 6°C dari batas 

yang diizinkan akan mengakibatkan berkurangnya 

umur. Oleh karena itu, kenaikan suhu ini harus 

dibatasi. Isolasi dari penghantar (conductor) pada 

belitan transformator telah dirancang dan 

dikembangkan agar kinerja transformator menjadi 

andal dan  hemat namun isolasi tersebut dapat 

mengalami kerusakan jika dikenai suhu yang tinggi. 

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan diteliti 

pengaruh pembebanan dan suhu lingkungan terhadap 

susut umur transformator distribusi.  

 

2.  TINJAUAN  PUSTAKA 

Penelitian terkait susut umur transformator 

akibat pembebanan dan suhu lingkungan   sudah 

banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu 

yang memiliki konsep yang hampir sama dengan 

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Berdasarkan 

penelitian yang sudah dilakukan oleh Kurniawan dan 

Firdaus  (2016), dengan judul Analisis Pengaruh 

Pembebanan Dan Temperatur Lingkungan Terhadap 

Susut Umur Transformator Daya Pada Gardu Induk 

Garuda Sakti. Penelitian tersebut membahas 

bagaimana pengaruh pembebanan dan kenaikan 

termperatur hotspot transformator dibandingkan 

dengan temperatur lingkungan. Dan membahas susut 

umur tiga transformator pada gardu induk Garuda 

Sakti. Dan mendapatkan kesimpulan bahwa Beban 

memiliki pengaruh yang lebih besar dalam    
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kenaikan    temperatur    hotspot transformator 

dibandingkan dengan temperatur lingkungan. 

Pada tahun 2015  penelitian dilakukan oleh 

Pandapotan, J. Dan Warman, E. dengan judul Studi 

Pengaruh Pembebanan Terhadap Susut Umur 

Transformator Daya (Aplikasi Pada Gardu Induk 

Pematang Siantar). Penelitian tersebut membahas 

transformator daya yang menggunakan pendingin 

minyak, menganalisis pengaruh suhu sekitar dan 

perubahan pembebanan terhadap umur transformator, 

susut umur dilihat dari isolasi kumparan. Hasil susut 

umur yang didapatkan hanya berasal dari pengaruh 

penurunan kemampuan isolasi akibat pemanasandari 

pembebanan. Penelitian oleh Gianto, A. S.Dkk. 

(2015), dengan judul Perhitungan Penurunan Umur 

Tranformator Akibat Pengaruh Suhu Lingkungan. 

Penelitian tersebut membahas pengaruh suhu udara 

sekitar tempat dioperasikannya transformator pada 

karakteristik termal dan suhu titik panas belitan 

transformator. Makin tinggi suhu sekitar, maka 

makin tinggi suhu pada titik panas belitan 

transformator. Penelitian oleh Sigid, P. (2015), 

dengan judul Perhitungan Penurunan Umur 

Tranformator Akibat Pengaruh Pembebanan. 

Penelitian tersebut membahas pembebanan 

transformator berpengaruh terhadap temperatur 

minyaknya, semakin besar bebannya maka semakin 

tinggi temperaturnya, semakin rendah kecil bebannya 

maka semakin rendah temperaturnya. Penelitian oleh 

Aldi, D. (2018), dengan judul Perhitungan Penurunan 

Umur Tranformator Akibat Pengaruh Pembebanan. 

Penelitian tersebut banyak  membahastransformator  

membawa  beban  yang  bervariasi  dalam 

pengoperasian normal. Setelah satu siklus 

pengoperasian atau lebih, suhu minyak dan belitan 

akan mengikuti suatu pola yang berulang. Selama 

siklus tersebut bekerja, beban puncak dapat melebihi 

nilai yang tertulis dalam pelat nama, namun tidak 

melebihi kenaikan suhu lilitan yang ditentukan. 

  

 

3. LANDASAN TEORI 

Penurunan kemampuan suatu bahan isolasi 

akibat panas disebut penuaan (aging), hal ini 

merupakan faktor utama yang membatasi 

kemampuan mempertahankan perkiraan umur dari 

transformator distribusi. Dengan kata lain, akibat 

adanya pembebanan lebih akan menimbulkan panas 

pada lilitan kumparan transformator sehingga pada 

suatu saat akan menurunkan umur transformator 

(penyusutan umur) dari yang diharapkan. 

 
Gambar 1 :  Diagram thermal transformator 

 

Untuk transformator yang menggunakan 

media pendingin air, maka temperatur air tidak boleh 

lebih dari 25oC, sedangkan untuk transformator yang 

menggunakan media pendingin udara, maka 

temperatur udaranya tidak boleh lebih dari 40oC dan 

tidak boleh di bawah -25 oC (untuk pemasangan luar) 

dan tidak boleh di bawah -5oC (untuk pemasangan 

dalam). Sebagai tambahan untuk pendinginan dengan 

udara, temperaturnya tidak melebihi rata-rata 30oC 

untuk satu hari.  

Kenaikan temperatur dapat diasumsikan 

dengan diagram temperatur sederhana seperti 

ditunjukkan gambar 1. Gambar ini dapat dipahami 

karena merupakan diagram penyederhanaan dari 

distribusi yang lebih rumit. Kenaikan temperatur 

minyak bagian atas yang diukur selama pengujian 

kenaikan temperatur, berbeda dengan minyak yang 

meninggalkan kumparan. Minyak pada bagian atas 

adalah campuran sebagian dari minyak yang 

bersirkulasi sepanjang kumparan. Tetapi perbedaan 

ini tidak dipertimbangkan dengan cukup signifikan 

untuk mevalidasi metode. 

Metode ini disederhanakan sebagai asumsi yang telah 

dibuat sebagai berikut : 

a. Suhu minyak di dalam kumparan bertambah 

secara linear dari bawah ke atas. 

b. Kenaikan suhu rata - rata dari tembaga pada 

setiap posisi di atas kumparan meningkat secara 

linear sejalan kenaikan suhu minyak yang 

mempunyai selisih konstan wo antara dua garis 

lurus (wo adalah selisih antara kenaikan suhu 

rata - rata tahanan dan kenaikan suhu rata - rata 

minyak). 

c. Kenaikan suhu hot spot adalah lebih tinggi 

dibanding kenaikan suhu rata - rata puncak 

kumparan. 

 Pemburukan isolasi akan semakin cepat 

apabila isolasi tersebut bekerja dengan suhu yang 

melebihi dari batas yang diizinkan (dalam hal ini 

adalah suhu hot spot). Menurut standar IEC 354 yang 

juga telah menjadi standar PLN saat ini (SPLN 17 A: 

1979), sebuah transformator akan mengalami umur 

yang normal pada kondisi “suhu hot spot 98°C pada 

pembebanan yang terus - menerus” dengan suhu 

sekitar (ambient temperature) 200C. Apabila 

transformator tersebut mengalami suhu hot spot yang 



lebih besar dari 98°C, susutumurnya akan semakin 

cepat (besar) sehingga dapat memperpendek umur 

dari yang diharapkan. 

Standar IEC 354 memberikan faktor beban 

terus menerus yang akan menghasilkan suhu hot spot 

98°C dari berbagai suhu lingkungan dan untuk setiap 

jenis pendinginan, sehingga memungkinkan untuk 

menghitung kemampuan pembebanan terus menerus 

berdasarkan suhu sekitar. 

Tabel 1 :  Pembebanan yang di ijinkan pada suhu 

sekitar yang berbeda 

 
 

Berdasarkan SPLN, transformator di 

Indonesia dirancang untuk bekerja pada suhu sekitar 

tidak melebihi 400C dan pada suhu rata-rata harian 

300C serta suhu rata-rata tahunan 300C. International 

electrotechnical commission (IEC) menetapkan umur 

transformator 20 tahun atau setara 7300 hari apabila 

di bebani 100% dari nilai rating daya transformator 

pada suhu sekitar 200C, sehingga susut umur 

normaladalah 0,0137% per hari. Susut umur karena 

suhu titik panas dapat dilihat pada tabel 3.2. 

Berbagaipeneliti belumsepenuhnya 

sependapat mengenai susut umur transformator di 

temperatur tertentu. Tetapi mereka setuju bahwa 

selama rentang 800C-1400C laju penuaan 

transformator mengganda untuk setiap 60C kenaikan 

suhu dan nilai ini digunakan sebagai dasar penelitian. 

Tabel 2 :  Susut umur akibat kenaikan suhu 

 

Q(0C) 

 Susut Perkiraan 

  Umur Umur 

   (p.u) (Tahun) 

80  0,125 >20 

86  0,25 >20 

92  0,5 >20 

98  1 20 

104  2 10 

110  4 5 

116  8 2,5 

122  16 1,25 

128  32 0,625 

134  64 0,5125 

140  128 0,15625 

             (Sumber : Parlindungan Gultom, 2015) 

 

 

 

 

1. Metode Montsinger 

Metode Montsinger digunakanuntuk memperoleh 

kecepatan relatif pada tiap titik panas di atas suhu 

normal (980C) pada beban nominal serta suhu 

lingkungan acuan serta peningkatan suhu kumparan. 

Untuk desain transformator berdasarkan standar IEC 

76 dan IEC 354, nilai relatif dari umur pemakaian 

tergantung pada suhu titik panas. Hubungan suhu ini 

terhadap operasi dalam suhu sekitar 30°C pada nilai 

daya nominal transformator memberikan kenaikan 

suhu titik panas sebesar 98°C. Nilai relatif dari umur 

pemakaian didefinisikan sebagai (Parlindungan 

Gultom, 2015).  

Suhu Lilitan pada pembebanan 100% dengan suhu 

sekitar 300C =  
0,98

K24 Distribusi ONAN
  ……………………..(2.1) 

 

Ѳh = Prosentase Beban x suhu hot spot pada 

temperature ambient 300C……(2.2) 

..……………(2.3) 

 

 

Dimana:  

V: Susut Umur (p.u) 

Ѳh : Suhu Lilitan 

 

Dalam menghitung pengurangan umur 

diberikan persamaan untuk dapat menentukan 

besarnya susut umur adalah sebagai berikut: 

Susut umur (24 jam)= (lama LWBP x susut umur 

LWBP)+ (lama WBP x susut umur WBP )…… 

……………………………...……(2.4)  

Dimana:  

 LWBP : Luar Waktu Beban Puncak 

 WBP   : Waktu Beban Puncak 

 

Susut umur LWBP diambil dari data beban jam 

10.00 sedangkan susut umur WBP diambil dari data 

beban jam 19.00 pembebanan selama satu hari (24 

jam) diasumsikan 20 jam di Luar Waktu  Beban 

Puncak (LWBP) mengikuti beban siang dan 4 jam 

pada Waktu Beban Puncak (WBP) mengikuti beban 

malam(http://bumn.go.id/pln/halaman/123).  

Karena pembebanan transformator 

berubah-ubah setiap harinya atau tidak kontinyu 

sehingga sulit menentukan pola pembebanan 



hariannya. Maka dalam penelitian ini diasumsikan 

pola pembebanan hariannya adalah sama. 

Perhitungan perkiraan umur. Transformator di bawah 

ini hanya memperhitungkan pengaruh penurunan 

isolasi belitan saja tanpa memperhitungkan pengaruh 

yang lain. 

Perkiraan sisa umur pada tahun ke- n= 

  

 ……..…………………… (2.5) 

 

Dimana: 

n = lama waktu transformator telah 

beroperasi (tahun). 

Perkiraan sisa umur dapat dicari dengan pengurangan 

umur dasar transformator yaitu 20 tahun dengan lama 

tahun pemakaian transformator tersebut. 

 
4. METODOLOGI PENELITIAN 

4.1 Tahapan Penelitian 
Penelitian dilakukan melalui beberapa 

tahapan di PT. PLN UP3 Yogyakarta.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  Komponen Dan Alat  

1. Data Transfrmator Distribusi 

 Transformator merupakan suatu komponen 

yang sangat penting dalam penyaluran tenaga listrik 

dari gardu distribusi ke konsumen. Transformator 

merupakan komponen elektromagnetik yang dapat 

merubah tegangan tinggi ke rendah atau sebaliknya. 

 

 
Gambar 2 : Transformator Distribusi 

 

2. Data Beban Tiap Transformator 

 

  Pada penelitian ini data pembebanan 

diperoleh dari PT. PLN UP3 Yogyakarta. Terdapat 

data beban transformator, bebanpenyulang, 

tahunpengoerasian. Data tersebut digunakan untuk 

menganalisis susut dan sisa umur transformator yang 

terdapat di DIY yaitu di Wates, Semanu, Wirobrajan, 

Kentungan, Godean, Gejayan, dan Medari. 

 

3. Data Suhu Rata-Rata Daerah Istimewa   

Yogyakarta 

 

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi Dan 

Geofisika temperatur rata-rata harian Daerah 

Istimewa Yogyakarta yaitu 280 C - 320 C. Oleh 

karena itu pada penelitian ini suhu sekitar (ambient 

temperature) yang digunakan adalah 300 C. Suhu 

sekitar digunakan untuk menganalisis sisa umur 

transformator danpengaruh terhadap transformator 

tersebut. 

 
5. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1 Lokasi Dan Data Penelitian 

A. Data Transformator 

Penelitian ini dilakukan pada transformator 

yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

yaitu pada Transformator yang terletak di Bantul, 

Gejayan, Godean, Wates, Semanu, Wirobrajan, 

Medari dan Kentungan. Terdapat beberapa 

transformator yang akan dilakukan penelitian disetiap 

daerah operasi transformator tersebut. Dibawah ini 

merupakan data transformator yang didapat dari PT. 

PLN UP3 Yogyakarta. 

Mulai 

Perhitungan 

1.  Susut umur berdasarkan pembebanan 

2.  Susut umur berdasarkan suhu 

lingkungan 

 
 

Analisis Pembebanan Berdasarkan Susut 

Umur 

Seles
ai 

Pengumpulan suhu lingkungan, data 

trafo dan beban  di  Daerah Istimewa 
Yogyakarta  dari PLN  UP3 Yogyakarta 

 

Study Literature Terkait Transformator 



Transformator        : 3 ~  

Jenis pendingin      : ONAN 

Tempat penelitian  : Daerah Istimewa Yogyakarta 

 

B. Data Temperatur 

Temperatur rata-rata harian Daerah Istimewa 

Yogyakarta yaitu sekitar 

28
0 

C - 32
0

C. Oleh karena itu pada penelitian ini 

suhu sekitar (ambient temperature) yang digunakan 

adalah 30
0 

C. Data suhu sekitar (ambient 

temperature) yang digunakan diambil berdasarkan 

tabel 2.3 yaitu pada suhu sekitar 30
0

C suhu belitan 

transformator distribusi dengan jenis pendingin 

ONAN akan mencapai 98
0

C pada faktor 

pembebanan 0,91 (91%) dari rating daya 

transformator. 

 

 

C. Data Pembebanan 

Data pembebanan diperoleh dari PT. PLN 

UP3 Yogyakarta yang terdiri dari beberapa kota yaitu 

Bantul, Gejayan, Godean, Kentungan, Medari, 

Semanu, Wates, dan Wirobrajan. Data tersebut 

merupakan rata-rata pembebanan pada bulan 

desember 2018 yang berisi data beban trafo, beban 

penyulang, maupun beban maksimum. Data suhu 

lingkungan diperoleh dari rata-rata suhu Daerah 

Istimewa Yogyakarta selama bulan desember yang 

diperoleh dari Badan Meteorologi Klimatologi Dan 

Geofisika. 

 

Tabel 3:  Data Transformator PT. PLN UP3 

Yogyakarta 

 

 

 

D. Susut Umur Transformator Di Daerah 

Istimewa Yogyakarta 

Dari data hasil pengukuran dapat 

diperkirakan susut umur transformator. Perhitungan 

dilakukan dengan mengacu pada standar IEC 354 

yang juga telah menjadi standar PLN saat ini (SPLN 

17 A: 1979), sebuah transformator akan mengalami 

umur yang normal pada kondisi “suhu hot spot 98°C 

pada pembebanan 100 % dari rating pengenal” 

 

Perhitungan susut umur Trafo I Wilayah Bantul 

Data trafo, beban dan suhu area yaitu : 

• Kapasitas Trafo = 60 MVA (54 MW) 

• Tipe Pendingin = ONAN 

• Tahun mulai dioperasikan = 2012 

• Suhu area / wilayah penempatan trafo = 30 OC 

• Beban trafo Luar Waktu Beban Puncak/ LWBP 

(data pengukuran oleh PLN jam 10.00) = 37,86 

MW 

• Beban trafo Waktu Beban Puncak/ WBP (data 

pengukuran oleh PLN jam 19.00) = 42,06 MW 

 

Perhitungan susut umur : 

❖ Penentuan K24. 

Suhu rata-rata sekitar Daerah Istimewa 

Yogyakarta adalah 300C maka penelitian ini 

mengacu pada Tabel 2.3, yaitu pada suhu sekitar 

300C suhu belitan transformator distribusi 

dengan jenis pendingin ONAN akan mencapai 

980C pada faktor pembebanan (K24) sebesar 

0,91 (91%) dari rating daya transformator. Maka 

dapat dinyatakan bahwa pada suhu sekitar 300C, 

suhu belitan yang dihasilkan pada pembebanan 

100 % dari rating daya transformator adalah 

107,70C. 

 

Suhu Lilitan pada pembebanan 100% 

dengan suhu sekitar 300C =  
0,98

0,91
  = 107,70C 

 

❖ Prosentase Beban =  

                              
Beban Trafo (MW)

Kapasitas Trafo (MW)
 x 100% 

a. Beban trafo LWBP = 37,86 MW  

   = 
37,86 MW

54 MW
 x 100%  

        = 70,12 %  

 

b. Beban trafo WBP  = 42,06 MW   

   = 
42,06 MW

54 MW
 x 100%  

   = 77,89% 

❖ Suhu Belitan = Prosentase Beban x (suhu hot 

spot standar IEC 324 sebesar 980C / K24) 



Beban siang 85,51 %, Suhu lilitan    = 

(70,12 % x 107,70 C) = 75,520 C 

Beban malam 101,96 % Suhu lilitan = 

(77,89% x 107,70 C) = 83,890 C 

 

Jadi diperkirakan transformator 

tersebut dibebani selama 20 jam pada suhu 

75,520 C dan selama 4 jam pada suhu 83,890 

C Perkiraan perhitungan susut umur selama 

24 jam berdasarkan kenaikan suhu titik 

panas Qc adalah : 

 

a. Pada suhu 75,520 C   

 Pada suhu  lilitan 75, 520 C dapat 

dicari susut umur diluar beban puncak   

dengan meggunakan persamaan 2.1.  

 

 

    = 275,52−98

6
 

  

 = 0,074 p.u 

 

 

 

b. Pada suhu 83,890 C  

 Pada suhu  lilitan 83,890 C dapat 

dicari susut umur diluar beban puncak   

dengan meggunakan persamaan 2.1.  

 

 

    = 283,89−98

6
 

 = 0,196 p.u 

❖ Perkiraan susut umur selama satu hari (24 jam) 

dengan meggunakan persamaan 2.2 adalah : (20 

jam x 0,07 p.u) + (4 jam x 0,2 p.u) = 2,27 jam 

❖  Prosentase susut umur harian (24 jam) = 

             =    
susut umur 24 jam

4 jam
 

 

   = 
2,27 jam

24 jam
  

   = (9,46%) 

❖ Dengan meggunakan persamaan 2.3 dapat dicari  

perkiraan sisa umur Transformator adalah  = 
𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐷𝑎𝑠𝑎𝑟−n

𝑠𝑢𝑠𝑢𝑡 𝑢𝑚𝑢𝑟
 

Sisa Umur        =  
20−(2019−2012)

9,46%
 

        = 137 Tahun 

n = lama waktu transformator telah 

beroperasi (tahun). 

 

Untuk hasil perkiraan umur 

Transformator diatas 20 tahun diasumsikan umur 

transformator tersebut >20 tahun. 

Sisa umur yang besar diperoleh dari susut umur 

dalam satu hari yang kecil. Susut umur 

transformator perhari yang kecil karena 

pengoerasian transformator dengan pembebanan 

yang lebih kecil dari rating transformatornya. 

 

Tabel 4 : Susut Umur transformator 

 

 

E. Analisis Umur Transformator 

Pada tabel 4.2 terdapat dua jenis perhitngan 

yaitu perhitungan tiap trafo dan perhitungan tiap 

wilayah (gabungan semua trafo di wilayah tersebut). 

Berdasar tabel 4.2 dapat diketahui : 

 Sebagian besar wilayah tidak mengalami 

pembebanan trafo yang besar sehingga tidak 

menimbulkan masalah pada susut umur trafo. 

 Trafo I wilayah Semanu mengalami 

pembebanan berlebih (104% dari batas atas 

beban oparasional yang direkomendasikan) 

sehingga menimbulkan masalah berupa susut 

umur trafo yang besar (96,17%) 

 Trafo II wilayah Godean juga mengalami 

pembebanan yang besar terutama pada malam 



hari (84,57%) namun tidak sampai 

menimbulkan masalah susut umur (17,69%) 

 Berdasar beban per wilayah, ternyata susut 

umur untuk wilayah Semanu dan Godean 

tidak begitu besar (0,63% untuk wilayah 

Godean dan 9,11% untuk wilayah Semanu) 

sehingga dapat dilakukan rekonfigurasi beban 

sehingga beban relatif seimbang antar trafo. 

 

 F. Rekonfigurasi Beban Transformator Wilayah 

Semanu dan Godean 

Tabel 4.2 memperlihatkan bahwa pada 

wilayah Godean terdapat 2 trafo dan 6 penyulang 

dengan beban trafo I sebesar 35,57% (LWBP) dan 

41,44%  (WBP ) sedangkan beban trafo II sebesar 

74,12% (LWBP) dan 84,57% (WBP). Wilayah 

Semanu terdapat 2 trafo dan 7 penyulang dengan 

beban trafo I sebesar 73,70% (LWBP) dan 104,23% 

(WBP) sedangkan beban trafo II sebesar 44,71% 

(LWBP) dan 64,96% (WBP). Proses rekonfigurasi 

dilakukan dengan melakukan komposisi ulang 

penylang-trafo sehingga didapat beban trafo yang 

relatif seimbang. 

Pada wilayah Bantul, sebagian beban trafo II 

(penyulang GDN03) dipindah ke trafo I sehingga 

beban kedua trafo relatif seimbang yaitu beban trafo I 

sebesar 50% (LWBP) dan 57,48% (WBP ) 

sedangkan beban trafo II sebesar 48,85% (LWBP) 

dan 57,8% (WBP). Pada wilayah Semanu, sebagian 

beban trafo I (penyulang SMU05) dipindah ke trafo 

II sehingga beban kedua trafo relatif seimbang yaitu 

beban trafo I sebesar 60,42% (LWBP) dan 87,47% 

(WBP ) sedangkan beban trafo II sebesar 61,89% 

(LWBP) dan 88,52% (WBP). Hal ini dapat dilihat 

pada tabel 4.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                         Tabel 5 : Hasil Rekonfigurasi 

 

               Tabel 6 : Besar susut umur sebelum dan  

                     sesudah rekonfigurasi 
 

 

 

 

 

 

Wilayah 
 

Feeder Trafo Beban (MW) Beban (%) 

I II 10:00 19:00 10:00 19:00 

 
 

 

 

GODEAN 
RE-CON 

GDN04 1 0 6.076 8.019 11.25% 14.85% 

GDN05 1 0 5.334 5.819 9.88% 10.78% 

GDN06 1 0 7.824 8.599 14.49% 15.92% 

GDN01 0 1 5.943 7.320 22.01% 27.11% 

GDN02 0 1 7.246 8.287 26.84% 30.69% 

GDN03 1 0 7.766 8.604 28.76% 31.87% 

TRAFO 
I 

I  27.00 31.04 50.00% 57.48% 

TRAFO 
II 

 II 13.19 15.61 48.85% 57.80% 

 

 

 
 

SEMAN
U RE-
CON 

SMU02 1 0 6.57 8.57 24.32% 31.75% 

SMU04 1 0 5.54 8.35 20.53% 30.94% 

SMU05 0 1 4.46 5.91 16.51% 21.88% 

SMU07 1 0 4.20 6.69 15.57% 24.77% 

SMU01 0 1 4.79 7.28 17.73% 26.96% 

SMU03 0 1 6.45 9.74 23.89% 36.08% 

SMU06 0 1 1.02 0.97 3.76% 3.60% 

TRAFO 
I 

I  16.31 23.62 60.42% 87.47% 

TRAFO 
II 

 II 16.71 23.90 61.89% 88.52% 

Wilayah Godean Semanu 

Trafo Trafo I Trafo II Trafo I Trafo II 

Jenis Beban LWBP WBP LWBP WBP LWBP WBP LWBP WBP 

Data kondisi sebelum rekonfigurasi 

Beban (%) 35.57 41.44 74.12 84.57 73.70 104.23 44.71 64.96 

Susut Umur 
(%) 

0.12 17.69 96.17 0.92 

Sisa Umur 

(th) 

9221 57 10 1201 

Data kondisi setelah rekonfigurasi 

Beban (%) 50.00 57.48 48.85 57.80 60.42 87.47 61.89 88.52 

Susut Umur 

(%) 

0.77 0.71 12,59 14.48 

Sisa Umur 
(th) 

1438 1413 79 76 



6. PENUTUP 
 
6.1 Kesimpulan 

1. Pengaruh Pembebanan terhadap susut umur 

transformator distribusi di DIY terjadi karena 

penurunan kemampuan suatu bahan isolasi 

akibat panas yang disebut penuaan (aging). 

2. Pengaruh suhu sekitar terhadap susut umur 

transformator  distribusi di DIY terjadi akibat 

adanya pemburukan isolasi yang akan semakin 

cepat apabila isolasi tersebut bekerja dengan 

suhu yang melebihi dari batas yang diizinkan 

(dalam hal ini adalah suhu hot spot). 

3. Cara mengetahui perkiraan susut umur 

transformator yaitu dengan rumus montsinger 

yang digunakan untuk memperoleh kecepatan 

relatif pada tiap titik panas di atas suhu normal 

(98
0

C) pada beban nominal serta suhu 

lingkungan acuan serta peningkatan suhu 

kumparan. 

4. Susut umur sebelum dilakukan rekonfigurasi 

yaitu sebesar 96.7% dengan sisa umur 10 tahun 

untuk transfotmator Semanu 1, dan 0.92% 

dengan sisa umur   yang   besar   yaitu   1.200   

tahun   untuk   transfotmator   Semanu 

2. Sedangkan pada Transformator Godean 1 

mengalami susut sebesar 0,12% dengan sisa 

umur 9221 dan pada transformator 2 mengalami 

susut 17,69% dengan sisa umur 57 tahun. 

Setelah dilakukan rekonfigurasi susut umur 

transformator Semanu 1 yaitu 12,59 % dengan 

sisa umur 79 tahun, dan untuk transformator 

Semanu 2 yaitu 14,48% sisa umur 69 tahun, 

Godean 1 yaitu 0,77% sisa umur 1438 dan 

Godean 2 sebesar 0,71 % dengan sisa umur 

1554. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Saran 

Berikut saran dari penulis setelah menjalani 

penelitian pada transformator di Daerah Istimewa 

Yogyakarta: 

a. Untuk transformator Semanu 2 agar dilakukan 

rekonfigurasi jaringan agar tidak terjadi susut 

umur yang besar. 

b. Untuk tranformator dengan beban melebihi 

91 % dari rating daya transformator agar diganti 

dengan transformator dengan rating daya yang 

lebih besar. 
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