ABSTRAK INDONESIA
Pada umumnya daya yang sampai ke titik-titik beban pada sistem distribusi primer lebih kecil dibandingkan
daya yang dibangkitkan. Pusat-pusat pembangkit tenaga listrik berada jauh dari pusat beban, hal ini
mengakibatkan kerugian yang cukup besar dalam penyaluran daya listrik. Kerugian tersebut bisa disebabkan
oleh saluran yang cukup panjang. Sehingga, dalam penyaluran daya listrik melalui transmisi maupun
distribusi, akan mengalami jatuh tegangan ( voltage drop) sepanjang saluran yang dilalui. Jatuh tegangan ini
akan berbeda pada setiap penyulang, tergantung dari besar pemakaian dan luas daerah pelayanan dari
masing-masing penyulang. Pada penelitian ini peneliti mengesampingkan beberapa faktor pokok seperti
masalah tata letak, syarat pemasangan dan peletakan gardu, biaya yang akan dikeluarkan dan juga efisiensi
baik tempat maupun ekonomis pembangunannya. Dari hasi perhitungan pada penyulang Ulee Lheue Jatuh
tegangan terjadi pada 4 gardu yaitu ULL 49.00, ULL 51.00, ULL 56.00 dan ULL 57.00 Dari ke empat jatuh
tegangan yang paling besar terjadi pada gardu ULL 57.00 yaitu sebesar 5,318% dan setelah di lakukan
perbaikan evaluasi jarak gardu yang jatuh tegangan lebih 5% terjadi perubahan yang cukup besar pada gardu
ULL 57.00 yaitu sebesar 2,71 Km. Dimana Gardu ULL 49.00 dengan panjang saluran dari Gardu Hubung ke
trafo sebesar 5260 m atau 5,26 Km, gardu ULL 49.00 dengan panjang saluran dari Gardu Hubung ke trafo
sebesar 6,16 Km, ULL 56.00 dengan panjang saluran sebesar 6,53 Km dan gardu ULL 57.00 dengan panjang
saluran sebesar 6,73 Km dengan masing-masing jatuh tegangan sebesar 5,08 %, 5,031%, 5,074% dan 5,318%
dengan pemakaian daya yang berbeda masing-masing trafo Dari hasil yang di dapat setelah melakukan analisa
mengingat jarak yang di pindahkan juga cukup jauh sedangkan faktor baik lingkungan maupun biaya dan juga
faktor-faktor lainnya tidak memungkinkan untuk di lakukan pemindahan gardu maka dari itu peneliti hanya
menganalisa penempatan transformator atau gardu yang sesuai sehingga jatuh tegangan tidak terjadi lebih
besar dari yang ditentukan. Dalam hal ini, peneliti juga mengesampingkan faktor syarat tata letak gardu dan
ekonomis biaya yang di keluarkan.
.
Kata Kunci : Jatuh Tegangan, Transmisi, feeder (penyulang),Transformator.

