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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Tinjauan Pustaka 

1. Analisa 

Analisa atau analysis adalah suatu usaha untuk mmengamati secara 

detail sesuatu hal atau benda dengan cara menguraikan komponen-

komponen pembentuknya atau penyusunya untuk dikaji lebih lanjut. 

Analisa berasal dari Bahasa kuno yaitu analusis yang artinya melepaskan 

analusis terbentuk dari dua suku kata, yaitu “ana” yang berarti kembali, 

dan “luein” yang artinya melepas kembali atau menguraikan. Kata analusis 

ini diserap kedalam Bahasa Inggris menjadi analysis yang kemudian 

diserap juga kedalam Bahasa Indonesia menjadi analisa (Ibrahim, 2013). 

2. Alat Pengaman Listrik (Sekering) 

Sekering (dari bahasa Belanda zekering) atau fuse adalah suatu alat 

yang digunakan sebagai pengaman dalam suatu rangkaian listrik apabila 

terjadi kelebihan muatan listrik atau suatu hubungan arus pendek. Aji 

Nurmawan (2016). 

Cara kerja fuse, jika dalam sebuah sistem rangkaian elektonik atau 

rangkaain listrik terjadi arus lebih maka sekering (fuse) akan putus 

sehingga arus listrik tidak lagi mengalir dalam sistem tersebut untuk 

mengamankan komponen elektronikalain. Kelebihan arus tersebut dapat 

disebabkan karena adanya hubung singkat atau karena kelebihan beban 

output. Banyak terjadi kebakaran karena hubung singkat akibat sekering 
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tidak berfungsi, rusak, atau bahkan karena tidak dipasang sama sekali. Aji 

Nurmawan (2016). Alat pengaman listrik (sekering) ini adalah suatu 

peralatan proteksi kerusakan yang disebabkan oleh hubungan singkat 

(short circuit), beban berlebih (overload) dan tegangan lebih dimana 

penyebab tersebut mengakibatkan arus berlebih yang mengalir pada suatu 

rangkaian tertutup dan memutuskannya menjadi rangkaian terbuka dengan 

meleburkan elemen didalamnya. Alat pengaman listrik (sekering) pada 

motor listrik pompa anti heeling dapat dilihat pada gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1 Alat Pengaman Listrik (Sekering) 

3. Instalasi Listrik 

Instalasi listrik adalah suatu bagian penting dalam sebuah bangunan 

gedung yang berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik dari instalasi 

pengusaha ketenagalistrikan ke titik-titik beban. Menurut Sugandi, I dkk., 

(2001) “pada hakekatnya instalasi listrik bangunan merupakan penyalur 

energi listrik…, jadi berfungsi sebagai penghantar”. 
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Di dalam instruction manual book dijelaskan bahwa instalasi listrik 

pompa anti heeling yang dapat diuraikan menjadi beberapa komponen 

utama, yaitu: 

a. Pengaman instalasi motor listrik pompa anti heeling (sekering). 

Pada suatu instalasi listrik harus dilengkapi alat pengaman 

untuk menjaga kerja motor listrik pompa anti heeling tetap berjalan 

normal secara terus-menerus. Pengaman adalah suatu peralatan listrik 

yang digunakan untuk melindungi komponen listrik dari kerusakan 

yang diakibatkan oleh gangguan seperti beban lebih ataupun hubung 

singkat. Untuk itu dipasang sekering sebagai alat pengaman yang 

sifatnya bekerja langsung memutuskan arus atau mengamankan sistem 

seketika terjadi gangguan dan sekering ini juga digunakan untuk 

pengaman keseluruhan dari suatu sistem. 

Kemudian Tan Ali (2016) juga menjelaskan fungsi dari pengaman 

dalam instalasi listrik adalah: 

1) Isolasi, yaitu untuk memisahkan instalasi atau bagiannya dari catu 

daya listrik untuk alasan keamanan. 

2) Kontrol, yaitu untuk membuka atau menutup sirkuit instalasi 

selama kondisi operasi normal untuk tujuan operasi dan perawatan. 

3) Proteksi, yaitu untuk pengamanan kabel, peralatan listrik dan 

manusianya terhadap kondisi tidak normal seperti beban lebih, 

hubungan singkat dengan memutuskan arus gangguan dan 

mengisolasi gangguan yang terjadi. 



10 

Alat pengaman listrik (sekering) ini dipasang pada instalasi 

motor listrik pompa anti heeling pada setiap phase. Dalam instalasi 

motor listrik pompa anti heeling di MV. ORIENTAL RUBY 

digunakan sumber listrik AC 3 phase, maka juga harus terpasang 

masing-masing sekering pada bus bar tiap phasenya. Pemasangan 

sekering dapat dilihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar 2.2 Pemasangan Sekering 

Sumber: Data Pribadi 2015 

Suatu sekering atau pengaman lebur pada dasarnya terdiri atas 

sepotong kawat atau pelat pendek tipis logam tertentu yang memiliki 

titik lebur yang rendah. Sekering tersebut dimasukkan dalam 

rangkaian dan dialiri arus listrik rangkaian tersebut. Bilamana arus 

listrik itu melampaui suatu nilai tertentu, sekering akan menjadi panas 

dan mencair, sehingga rangkaian terputus. Dengan demikian maka alat 

listrik yang diamankan, dalam hal ini motor listrik akan terlindungi 

dari kerusakan yang dapat terjadi dari arus lebih yang mengalir itu. 
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Lebih besar arus listrik yang terjadi, lebih cepat sekering akan 

mencair. Dengan demikian terdapat suatu fungsi antara besar arus 

listrik dan lama waktu sekering itu akan berkerja. Gambar 2.3 

memperlihatkan karakteristik arus waktu suatu pengaman lebur. 

Karakteristik itu dapat dipengaruhi dengan mengubah bentuk kawat, 

yaitu memperbesar luas pendinginan, sehingga diperoleh perlambatan 

waktu. Elektronika Dasar (2014). Karakteristik pengaman sekering 

atau pengaman lebur dapat gambar 2.3 berikut ini: 

 

Gambar 2.3 Karakteristik Pengaman Sekering Atau Pengaman Lebur 

Adapun tabel 2.1 daftar batas arus sekering beserta warnanya dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 2.1 Daftar Tabel Arus dan Kode Warna 

Batas arus Kode warna 

6 A Hijau 

10 A Merah 

16 A Abu-abu 

20 A Biru 

25 A Kuning 

35 A Hitam 

50 A Putih 

63 A Tembaga 

80 A Perak 

100 A Merah 
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Menurut Tim penyusun Persyaratan Umum Instalasi Listrik 

(PUIL) (2000: 274) dan dari referinsi buku-buku bahwa terdapat nilai 

batas maksimal dan minimal dalam pemasangan sekering, yaitu 110% 

dari arus nominal untuk nilai minimal dan 140% dari arus nominal 

untuk batas maksimal pemasangan. 

a. Batas minimal  = 110% × Arus nominal  

b. Batas maksimal = 140% × Arus nominal 

Adapun ketentuan lainnya bahwa arus dari sekering tidak boleh 

lebih besar dari kemampuan hantar arus (KHA) dari kawat penghantar, 

hal yang menyebabkan kerusakan kawat penghantar adalah arus dari 

sekering lebih besar dari KHA kawat penghantar. 

IB ≤IN≤ IZ 

Keterangan : 

IB : Arus nominal 

IN : Kemampuan hantar arus (KHA) kawat penghantar 

IZ : Arus sekering 

b. Penggerak pompa (motor listrik). 

Motor listrik merupakan sebuah perangkat elektromagnetis 

yang mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Energi mekanik 

ini digunakan untuk, misalnya, memutar impeller pompa, fan atau 

blower, menggerakan kompresor, mengangkat bahan, dan lain 

sebagainya. Elektronika Dasar (2014). Pada instalasi motor listrik di 

MV. Oriental Ruby ini digunakan motor induksi tiga phase. 
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1) Berdasarkan induksi, energi listrik dari lilitan kedua, kemudian 

dirubah menjadi energi mekanis, yang menimbulkan momen putar. 

Motor yang menggunakan prinsip ini disebut motor induksi 

(induction motor). Bagian motor yang diam disebut stator, 

sedangkan yang bergerak disebut rotor. Lilitan stator disebut juga 

lilitan pertama (primary winding), sedangkan lilitan rotor disebut 

lilitan kedua (secondary winding). Motor induksi 3 phase dapat 

dilihat pada gambar berikut ini : 

 

Gambar 2.4 Motor Induksi 3 Phase 

2) Hukum gaya Lorentz : “jika suatu konduktor yang dialiri arus 

berada dalam suatu kawasan medan magnet, maka konduktor 

tersebut mendapat gaya elektromagnetik”. 

Menurut Tim PIP Semarang (2011), jika sumber tiga phase 

dihubungkan ke terminal motor induksi tiga phase, maka pada 

stator motor induksi ini akan timbul medan putar, dengan 

kecepatan : 
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𝑛𝑠 =  
120 𝑓

𝑃
 

ns = kecepatan rotor (rps) 

F  = frekuensi 

P  = jumlah kutub 

3) Medan putar akan terinduksi melalui celah udara menghasilkan ggl 

induksi  pada belitan phase stator. 

c. Panel listrik. 

Rahmad Azly (2017) menjelaskan, panel berfungsi sebagai 

tempat terletaknya rangkaian daya dan rangkaian kontrol dari instalasi 

motor listrik dan komponen atau peralatan listrik. Di dalam panel 

terdapat beberapa komponen, antara lain: 

1) Magnetik kontaktor (magnetic contactor) 

Kontaktor magnet dirancang untuk menyambung dan 

membuka rangkaian dengan daya yang besar, seperti: kapasitor, 

transformator dan motor listrik. Sehingga pada kontaktor selain 

memilki kontak bantu yang biasa digunakan sebagai rangkaian 

kontrol (rangkaian sekuensial) yang mempunyai sifat NO 

(Normally Open) dan NC (Normally Close), juga dilengkapi 

dengan tiga buah kontak utama (main switch) yang mempunyai 

sifat NO. 

2) Tombol tekan (Push Button) 

Tombol tekan atau push button merupakan jenis kontak 

listrik yang sangat banyak digunakan pada rangkaian kontrol. 
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Prinsip kerja push button hampir sama dengan prinsip kerja 

kontak-kontak pada kontaktor, yang membedakan yaitu sumber 

yang digunakan untuk mengaktuasi kontak-kontaknya. Pada push 

button, kontak-kontaknya akan berganti posisi apabila diberikan 

sumber aktuasi secara mekanis pada tombolnya dan akan kembali 

pada kondisi awal apabila dihilangkan energi mekanis tersebut. 

3) Over Load Relay (OLR) 

OLR (Over Load Relay) adalah salah satu komponen listrik 

yang termasuk dalam golongan pengaman. Berbeda dari fungsi 

sekering, OLR ini lebih dikhususkan untuk pengaman suatu piranti 

saja, dalam hal ini motor listrik. OLR bekerja menunggu pemuaian 

atau pembengkokkan dari bahan dwilogam. Pembengkokkan 

bimetal pada relay beban lebih ini digunakan untuk menekan 

kontak-kontak pada relay beban lebih tersebut yang mempunyai 2 

kondisi yaitu NO dan NC. Setelah kontak NC dan NO pada relay 

beban lebih tersentuh oleh bimetal berubah posisi, maka kondisi 

kontaknya akan tetap terbuka atau tertutup. Untuk mengembalikan 

kondisi normal kontak-kontak pada relay beban lebih harus 

menekan tombol reset. 

d. Penghantar. 

Penghantar dalam teknik elektronika adalah zat yang dapat 

menghantarkan arus listrik, baik berupa zat padat, cair atau gas. 

Karena sifatnya yang konduktif maka disebut konduktor. Konduktor 

yang baik adalah yang memiliki tahanan jenis yang kecil. Pada 
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umumnya logam bersifat konduktif. Emas, perak, tembaga, 

alumunium, zink, besi berturut-turut memiliki tahanan jenis semakin 

besar. Jadi sebagai penghantar emas adalah sangat baik, tetapi karena 

sangat mahal harganya, maka secara ekonomis tembaga dan 

alumunium paling banyak digunakan. (Wikipedia). 

Rizki Ashadi (2016) menjelaskan penghantar dibedakan menjadi dua 

macam, yaitu: 

1) Penghantar berisolasi. 

Penghantar berisolasi dapat berupa kawat berisolasi atau 

kabel. Batasan kawat berisolasi adalah rakitan penghantar tunggal, 

baik serabut maupun pejal yang diisolasi, seperti kabel NYA dan 

NYAF. 

Batasan kabel ialah rakitan satu penghantar, baik itu 

penghantar serabut atau pejal, masing-masing diisolasi dan 

keseluruhannya diselubungi pelindung. 

Pada instalasi tiga phase, warna-warna yang harus 

digunakan untuk menandai masing-masing hantaran adalah sebagai 

berikut : 

a) Phase 1 (Phase R) : merah 

b) Phase 2 (Phase S) : kuning 

c) Phase 3 (Phase T) : hitam 

d) Ground : hijau-kuning 

e) Netral   : biru 
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2) Penghantar tanpa isolasi 

Hantaran tak berisolasi merupakan penhantar yang tidak 

dilapisi oleh isolator, contoh penghantar tidak berisolasi BC (Bare 

Conductor). Jenis-jenis isolasi yang dipakai pada penghantar listrik 

meliputi isolasi dari PVC (Poly Vinil Chlorid). 

B. Kerangka Pikir 

Analisa kesalahan alat pengaman listrik (sekering) dan akibat yang 

ditimbulkan pada instalasi motor listrik di MV. ORIENTAL RUBY 

 

Seberapa besar pengaruh kesalahan perhitungan pemasangan alat 

pengaman listrik (sekering) pada motor listrik 

 

Berapakah nilai batas maksimal dan minimal pemasangan alat pengaman 

listrik (sekering) pada motor listrik 

 

Apa upaya untuk menanggulangi akibat yang ditimbulkan dari kesalahan 

pemasangan alat pengaman listrik (sekering) pada motor listrik 

 

Landasan teori 

 

Analisa hasil penelitian dilakukan dengan observasi, wawancara, 

dokumentasi, studi pustaka 

 

Penelitian dengan menggunakan analisa SWOT 

 

Simpulan dan saran 

 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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Berdasarkan kerangka pikir diatas, dapat dijelaskan dari topik yang 

dibahas yaitu kesalahan pemasangan alat pengaman (sekering), yang mana 

dari topik tersebut akan mengahasilkan faktor penyebab dari topik 

masalahnya dan penulis ingin mengetahui faktor penyebab tersebut serta 

upaya ataupun usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang ada. 

Setelah diketahui upaya apa yang dilakukan, selanjutnya membuat 

landasan teori dari permasalahan diatas untuk selanjutnya dilakukan analisa 

hasil penelitian melalui observasi, wawancara, dan studi pustaka yang 

dilakukan peneliti yang selanjutnya akan diketahui faktor-faktor apa dan 

kemungkinan masalah tersebut dapat berkembang melalui analisa Strengths, 

Weaknesses, Opportunities, Threats (SWOT), dari faktor-faktor yang akan 

dibahas maka akan menghasilkan simpulan dan saran dari penulis untuk 

dapat mengatasi penurunan kualitas air ketel. 

C. Glosaria 

Pemakaian istilah-istilah dalam bahasa Indonesia maupun bahasa asing 

akan sering ditemui pada pembahasan berikutnya. Agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dalam mempelajarinya maka di bawah ini akan dijelaskan 

pengertian dari istilah-istilah tersebut. 

1. Anti Heeling. 

Anti heeling jika diartikan kedalam Bahasa Indonesia anti 

kecondongan/kemiringan. Anti heeling adalah anti kemiringan kapal dan 

sistem penunjang dalam pelaksanaan bongkar muat. 

2. Trip. 
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Trip adalah kondisi dimana motor listrik mati secara tiba-tiba 

karena hilangnya voltage atau tegangan didalam instalasi. Hal tersebut 

bisa terjadi karena ada gangguan dalam instalasi. 

3. Flip-flop. 

Flip-flop merupakan salah satu rangkaian terintegrasi yang dibuat 

dari rangkaian gerban-gerbang logika dasar yaitu gerbang NOT, gerbang 

AND dan gerbang OR. 

4. Acuator pneumatic. 

Acuator pneumatic adalah suatu alat penggerak untuk membuka 

tutup katub dengan tenaga udara. 

5. Low pass filter. 

Low pass filter (filter lolos bawah) adalah filter yang hanya 

melewatkan sinyal dengan frekuesi yang lebih rendah dari frekuensi cut-

off (fc) dan akan melemahkan sinyal dengan frekuensi yang lebih tinggi 

dari frekuensi cut-off (fc). 

6. Acknowledge. 

Acknowledge jika diartikan dalam Bahasa Indonesia adalah 

mengakui. Acknowledge adalah tombol yang digunakan untuk 

menghilangkan bunyi pada sistem alarm. 

Adapun indikator atau tolak ukur yang akan digunakan untuk 

mengukur atau menilai variabel secara operasional. Ini juga digunakan untuk 

menyamakan presepsi terhadap variabel yang digunakan serta memudahkan 

pengumpulan dan penganalisaan data. Antara lain adalah : 
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1. Alat uji visual. 

Alat uji yang hasil pengukurannya dapat dilihat atau didengar, 

seperti tester kombinasi, tespen, non-contact tester, Volt stick. Alat 

tersebut digunakan untuk: Alat uji yang hasil pengukurannya dapat dilihat 

atau didengar, seperti tester kombinasi, tespen, non-contact tester, Volt 

stick. Alat tersebut digunakan untuk: 

a. Mendeteksi tegangan. 

b. Membedakan polaritas. 

c. Menguji atau memeriksa sekering atau MCB yang putus. 

2. Panel meter 

Adalah alat-alat ukur yang terdapat pada panel, seperti Voltmeter, 

Amperemeter, Frekwensimeter. Alat tersebut digunakan untuk mengukur 

tegangan, arus dan frekuensi pada instalasi secara keseluruhan. 

3. Multimeter (Avometer) 

Terdapat dua jenis multimeter, yaitu multimeter Analog dan 

Multimeter Digital. Alat ini digunakan untuk : 

a. Mengukur tegangan AC/DC. 

b. Mengukur arus AC/DC. 

c. Mengukur tahanan. 

d. Mengetahui kontinuitas. 

4. Megger 

Megger digunakan untuk mengukur resistansi isolasi pada instalasi. 

Ada dua jenis megger yaitu megger Analog dan megger Digital. 


