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Nama  : Achmad Taopik Suryadi 

Program Studi : Teknik Elektro 

Judul              : Analisa Penyelesaian Gangguan Transformator Distribusi Dengan    

Metode RCPS (Root Cause Problem Solving) Di PT.PLN (Persero) 

Rayon Kota Tasikmalaya 

  

Transformator adalah memindahkan energi dari satu rangkaian listrik kerangkaian 
listrik berikutnya tanpa merubah frekuensi. Banyaknya faktor yang dapat mempengaruhi 

kondisi suatu transformator distribusi. Salah satu faktor utama penyebab kerusakan yaitu 

besarnya nilai susut umur dan kekuatan tahanan isolasi trafo adalah akibat pembebanan 
yang melebihi kapasitas trafo. 

Salah satu cara yang digunakan penulis untuk menarik akar permasalahan adalah 

menganalisa menggunakan RCPS (Root Cause Problem Solving). Identifikasi 
permasalahan yang dilakukan untuk memprediksi susut umur transformator akibat 

pembebanan yang diakibatkan dari suhu transformator. Untuk melakukan prediksi susut 

umur terlebih dahulu diketahui apa penyebab tingginya transformator yang mengalami 

pembebanan diatas 80%. Setelah itu dapat ditentukan langkah perbaikan susut umur yang 
sebaiknya diambil. 

Dari hasil analisa, berdasarkan data yang diambil dari data perhitungan bahwa 

tingkat pembebanan yang dibebankan pada transformator berpengaruh besar terhadap nilai 
susut umur transformator sehingga semakin besar tingkat pembebananan yang terjadi maka 

nilai susut umur dalam satu hari semakin besar. Nilai susut harian terbesar bernilai  6,5 jam 

dengan pembebanan rata-rata komulatif antara beban siang dan malam yaitu sekitar 91,18 

% ,tetapi masih dalam kondisi yang masih bisa di toleransi karna belum melewati batas 
nominal awal yaitu sekitar 24 jam. 

 

Kata Kunci:  Overload, Root Cause Problem Solving, Susut Umur, Transformator. 
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 Transformer is to move energy from one electric circuit to the next electric 

circuit without changing the frequency. Many factors can affect the condition of a 

distribution transformer. One of the main factors causing damage is the magnitude 

of the age shrinkage value and the resistance strength of transformer insulation is 

due to loading that exceeds the transformer capacity. 

 One method used by the author to draw the root of the problem is to 

analyze using RCPS (Root Cause Problem Solving). Identification of the problems 

carried out to predict the age of the transformer due to loading caused by the 

transformer temperature. To predict age shrinkage, it is first known what causes 

the high transformer to overload 80%. After that, it can be determined the steps to 

repair the age loss that should be taken. 

 From the results of the analysis, based on the data taken from the 

calculation data that the level of loading charged to the transformer has a large 

effect on the value of the age of the transformer so that the greater the level of load 

that occurs, the age shrinkage value in one day is greater. The largest daily 

shrinkage value is 6.5 hours with a cumulative average loading between day and 

night loads which is around 91.18%, but still in a condition that can still be 

tolerated because it has not exceeded the initial nominal limit of around 24 hours. 

 

Keywords: Overload, Root Cause Problem Solving, Shrinkage age, Transformer. 


