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ABSTRAK 

 

Suharmoko, NIM : 1042100439, Program Strata-1 (S1) Jurusan Teknik Elektro, 

Fakultas Teknik, Universitas Widya Dharma Klaten. Skripsi Karakteristik 

Jaringan Transmisi 150 KV Srondol - Krapyak, BC Semarang, APP 

Semarang untuk identifikasi nilai R dan Xl.  

Keandalan  dari sistem tenaga listrik khususnya sistem transmisi akan 

sangat ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dikelola, apalagi sistem 

transmisi melintasi daerah  terbuka sehingga sangat rawan terhadap gangguan. 

Managemen pengawasan pada saluran transmisi ditujukan agar tansmisi dapat di 

kerjakan dengan metode yang tepat, di evaluasi kondisinya secara akurat dan 

selanjutnya apabila di perlukan tindak lanjut bisa dilakukan dengan cepat dan 

tepat. Dengan demikian di harapkan kondisi pada jaringan transmisi akan selalu 

dalam kondisi handal sehingga kelancaran penyaluran tenaga listrik ke konsumen 

dapat lebih terjamin.  

Berdasarkan keadaan tersebut maka peneliti berupaya mengadakan 

penelitian, dengan tujuan untuk mengetahui nilai R (Resintasi) dan Xl (Reaktansi 

Induktif) pada jaringan tansmisi. Pada saluran trasnmisi 150 KV dari arah srondol 

ke krapayak ini adalah tiga kawat fasa satu sub konduktor atau saluran ganda 

konduktor berkas dengan satu sub-konduktor. Kabel penghantar yang digunakan 

adalah  kabel A  CSR tipe 240/40, dengan jumlah kawat 33 kawat, di antaranya 26 

Alumunium dan 7 steel,  dengan susunan kawat (1+6+10+16). Tiang tower ada 

sebanyak 44 buah dan belum ada yang bergeser dari pendirian tower semula. Titik 

koordinat yang sudah di ukur dari PLN tidak banyak berubah setelah kita 

cocokkan dari hasil pengambilan sampel dengan mendeteksi titik  koordinat 

menggunakan GPS sebanyak 6 buah tower.  

Karakteristik jaringan transmisi 150 KV Srondol – Krapyak yang 

menggunakan konduktor alumunium tipe 240/40 dengan bahan material 

alumunium dengan konduktivitas 61% maka :  

Pada temperatur 0° C maka nilai resistansinya akan menjadi : 0,1091 ohm/km. 

Pada temperatur 20° C maka nilai resistansinya akan menjadi 0,1187 ohm/km. 

Pada temperatur 25° C maka nilai resistansinya akan menjadi 0,1213 ohm/km. 

Pada temperatur 50° C maka nilai resistansinya akan menjadi 0,1330 ohm/km. 

Pada temperatur 75° C maka nilai resistansinya akan menjadi 0,1452 ohm/km. 

Pada temperatur 80° C maka nilai resistansinya akan menjadi 0,1473 ohm/km. 

Pada temperatur 100° C maka nilai resistansinya akan menjadi 0,1569 ohm/km. 

Reaktansi induktif  (Xl) = 0,197187 Ohm/km/konduktor. 

 

 

Kata Kunci : Karakteristik  jaringan transmisi 150 KV. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang Masalah 

Instalasi tenaga listrik terdiri dari suatu sistem yang terintegrasi yang 

terdiri dari sistem pembangkitan, sistem transmisi dan sistem distribusi. 

Keandalan  dari sistem tenaga listrik khususnya sistem transmisi akan sangat 

ditentukan oleh bagaimana sistem tersebut dikelola, apalagi sistem transmisi 

melintasi daerah  terbuka sehingga sangat rawan terhadap gangguan baik 

gangguan  berasal dari kondisi internal transmisi maupun yang berasal dari 

gangguan eksternal seperti gangguan alam, gangguan binatang, tumbuh 

tumbuhan maupun yang berasal dari aktifitas manusia. 

Ada dua kategori dalam saluran transmisi, yaitu saluran udara 

(overhead line) dan saluran bawah tanah (under ground). Saluran transmisi 

udara dengan menyalurkan tenaga listrik melalui kawat-kawat yang di 

gantung pada tiang-tiang transmisi dengan perantaraan isolator seperti 

halnya pada saluran udara pada jaringan transmisi yang terpasang dari GI 

Srondol ke GI Krapyak. 

Manajemen pengawasan transmisi ditujukan  agar transmisi dapat 

diawasi dengan metode yang tepat, dievaluasi kondisinya secara akurat dan 

selanjutnya bila diperlukan tindak lanjut bisa dilaksanakan dengan cepat dan 

tepat. Dengan demikian diharapkan kondisi transmisi akan selalu dalam 
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kondisi yang andal sehingga kelancaran penyaluran tenaga listrik ke 

konsumen dapat lebih terjamin. 

Listrik telah menjadi bagian yang sangat penting bagi umat manusia. 

Oleh karenanya tak berlebihan bahwa listrik bisa dikatakan sebagai salah 

satu kebutuhan utama bagi penunjang dan pemenuhan kebutuhan hidup 

umat manusia.  

Beberapa tantangan besar yang dihadapi dunia pada masa kini, antara 

lain, bagaimana menemukan sumber energi baru, mendapatkan sumber 

energi yang pada dasarnya tidak akan pernah habis untuk masa mendatang, 

menyediakan energi di mana saja diperlukan, dan mengubah energi dari satu 

ke lain bentuk, serta memanfaatkannya tanpa menimbulkan pencemaran 

yang dapat merusak lingkungan hidup kita. Dibanding dengan bentuk energi 

yang lain, listrik merupakan salah satu bentuk energi yang praktis dan 

sederhana. Di samping itu listrik juga  mudah disalurkan dari dan pada jarak 

yang berjauhan, mudah didistribusikan untuk area yang luas, mudah diubah 

ke dalam bentuk energi lain, dan bersih (ramah lingkungan).  Suatu sistem 

tenaga listrik terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: pusat pembangkit listrik, 

saluran transmisi, dan sistem distribusi. Suatu sistem distribusi 

menghubungkan semua beban yang terpisah satu dengan yang lain kepada 

saluran transmisi.  

Pada proses pendistribusiannya, listrik yang dibangkitkan oleh pusat-

pusat pembangkit dialirkan ke pelanggan melalui jaringan transmisi dengan 

proses transformasi tegangan oleh transformator-trasformator, hingga 
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tegangan yang sampai dan dapat digunakan peralatan pelanggan sebesar 220 

Volt. Proses transformasi tegangan ini, tentunya terkait dengan 

pertimbangan ekonomis yang juga perlu dicari optimasinya dari segi teknik 

pada jaringan transmisi tersebut. 

Untuk itu PLN (Perusahaan Listrik Negara) sebagai pemasok energi 

listrik di negara Indonesia, untuk lebih dapat meningkatkan kehandalan, 

meningkatkan efisiensi pemakaian energi listrik, dan juga pemenuhan aspek-

aspek dan persyaratan dasar agar dapat terus melakukan pengadaan energi 

listrik. Namun penyediaan energi listrik tersebut masih sering terhambat 

dikarenakan adanya gangguan. Ganguan tersebut, dapat berupa gangguan 

beban lebih, gangguan hubung singkat, gangguan tegangan lebih, gangguan 

kekurangan daya, dan gangguan ketidakstabilan.  

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) adalah sarana di udara 

untuk menyalurkan tenaga listrik berskala besar dari Pembangkit ke pusat-

pusat beban dengan menggunakan tegangan tinggi.  

Pada Penelitian ini kita mencoba mengetahui karakteristik dari 

jaringan transmisi tersebut dengan mengidentifikasi yaitu mencari suatu 

perhitungan untuk mencari nilai (resistansi) R dan (reaktansi induktif) Xl 

dari jaringan transmisi 150KV Srondol-Krapyak, BC Semarang, APP 

Semarang.  
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1.2  Rumusan Masalah 

Pemeriksaan dan pengujian jaringan listrik perlu artinya dalam usaha 

mempertahankan kualitas suatu jaringan listrik. Karena kualitas yang baik 

suatu jaringan dapat menjamin keamanan dan keselamatan pemakainya. Hal 

ini tidak lepas dari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh aliran listrik. 

Walaupun menurut aturan pada setiap awal pemasangan jaringan telah 

dilakukan suatu pemeriksaan dan pengujian oleh instansi yang berwenang 

yaitu PT. PLN (persero), tetapi setelah jangka waktu tertentu suatu jaringan 

akan mengalami perubahan fisik. 

Dalam penelitian, rumusan masalah adalah hal yang penting yang di 

lakukan oleh peneliti, maksudnya supaya peneliti tidak terpancang dalam 

banyaknya data yang di ambil dan penelitian yang dilakukan dapat terarah 

dan melewati prosedur ilmiah. 

Dari uraian tersebut diatas maka timbul permasalahan yaitu sejauh 

mana karakteristik jaringan transmisi tersebut sehingga mendorong penulis 

untuk melakukan pengambilan data, pengecekan dan pengamatan, sehingga 

dapat di identifikasi  nilai resistansi (R) dan nilai reaktansi induktif (Xl) 

pada jaringan transmisi 150 KV Srondol – Krapyak. Dengan demikian maka 

yang perlu kita ketahui adalah sebagai berikut : 

1. Konduktor apa yang digunakan pada jaringan transmisi tegangan 

tinggi 150 KV Srondol – Krapyak. 
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2. Titik koordinat tower untuk mengetahui jarak antara tower satu ke 

tower yang lain pada saluran transmisi tegangan tinggi 150KV 

Srondol-Krapyak 

3. Bagaimana karakteristik konduktor pada suhu tertentu jaringan 

transmisi yang digunakan pada saluran transmisi tegangan tinggi 

150KV Srondol-Krapyak. 

4. Berapa nilai R (Resistansi) saluran transmisi tegangan tinggi 150KV 

Srondol-Krapyak 

5. Bagaimana kontruksi tower untuk mengetahui jarak antar konduktor 

untuk mencari GMD dan GMR sehingga dapat dicari nilai Xl 

(Reaktansi Induktif) pada saluran transmisi tegangan tinggi 150KV 

Srondol-Krapyak. 

 

1.3  Pembatasan Masalah 

Penulisan skripsi ini supaya dapat maksimal dan tidak melebar 

sehingga sesuai dengan substansinya, maka penulis membatasi 

permasalahan dan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai 

berikut :  

1. Studi dilakukan pada saluran transmisi tegangan tinggi 150KV Srondol-

Krapyak Base Camp Semarang, APP Semarang pada tanggal tanggal 28 

Oktober sampai dengan tanggal 28 November 2013 

2. Studi penelitian ini hanya mencari nilai resistansi (R) dan menghitung 

GMD (Geometri Mean Distance),  GMR (Geometri Mean Radius), 
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untuk mencari reaktansi induktif (XL) pada saluran udara 150 KV 

Srondol - Krapyak.  .  

3. Metode yang di gunakan adalah metode observasi 

4. Data yang digunakan adalah data hasil observasi, pembacaan data dari 

instansi dan hasil wawancara.  

 

1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas serta mengacu pada rumusan masalah, 

maka penulis dapat : 

1. Mengetahui konduktor yang digunakan pada saluran transmisi tegangan 

tinggi 150KV Srondol - Krapyak. 

2. Mengetahui jarak antara tower satu ke tower yang lain pada saluran 

transmisi tegangan tinggi 150KV Srondol-Krapyak 

3. Bagaimana karakteristik konduktor pada suhu tertentu jaringan 

transmisi yang digunakan pada saluran transmisi tegangan tinggi 

4. Mengetahui nilai R (Resistansi) pada saluran transmisi tegangan tinggi 

150KV Srondol-Krapyak 

5. Mengetahui Nilai XL pada saluran transmisi tegangan tinggi 150KV 

Srondol-Krapyak 

6. Mengetahui jatuh tegangan pada saluran transmisi tegangan tinggi 

150KV Srondol-Krapyak 

7. Mengetahui rugi daya pada saluran transmisi tegangan tinggi 150KV 

Srondol-Krapyak 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut di atas, maka manfaat yang 

diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Skripsi ini diharapkan dapat dijadikan referensi atau pembanding untuk 

penelitian lebih lanjut yang hampir sama dengan penelitian ini.  

2. Sebagai referensi bagi proyek sejenis pada pembangunan SUTT 

3. Memberikan manfaat sebagai data teknik pada jaringan transmisi 150 

KV di APP Semarang.  

 

1.6  Metode Penelitian 

Metode penelitian ini merupakan suatu cara yang harus ditempuh 

dalam kegiatan penelitian agar pengetahuan yang akan dicapai dari suatu 

penelitian dapat memenuhi harga ilmiah. Dengan demikian penyusunan 

metode ini dimaksudkan agar peneliti dapat menghasilkan suatu kesimpulan 

yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 

Metode penelitian ini mencakup beberapa hal yang masing-masing 

menentukan keberhasilan pelaksana penelitian guna menjawab 

permasalahan guna disampaikan dalam penelitian, langkah-langkah yang 

telah ditetapkan adalah penetapan tempat dan waktu penelitian, penetapan 

obyek penelitian, penetapan variabel penelitian penetapan metode 

pengumpulan data, dan teknik analisis data. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

a. Studi Pustaka. 
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Metode ini dilaksanakan untuk mendapatkan dasar teori, dan data 

sebagai bahan acuan. 

b. Metode Observasi. 

Metode observasi digunakan untuk mengungkap data yang di perlukan 

sebagai penunjang, yaitu kabel jenis apa yang digunakan, ukuran kabel, 

kontruksi menara untuk mengetahui jarak antar saluran satu dengan yang 

lain yang di gunakan dalam mencari GMR dan GMD, kondisi 

perlengkapan. Dalam pengambilan data ini, peneliti mengadakan 

pengamatan terhadap obyek penelitian sesuai dengan data yang 

diperlukan pada gardu induk 150 KV basecamp semarang. 

c. Dokumentasi. 

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh gambar peralatan 

yang digunakan pada saluran transmisi 150 KV Srondol-Krapyak. 

d. Metode Konsultasi. 

Konsultasi dilakukan guna memperoleh informasi tentang materi yang 

dibahas dengan dosen pembimbing skripsi ini. 

 

1.7 KAJIAN PUSTAKA  

Saluran transmisi memegang peranan penting dalam proses 

penyaluran daya dari pusat pusat pembangkit hingga ke pusat-pusat beban. 

Agar dapat melayani kebutuhan tersebut maka diperlukan sistem transmisi 

tenaga listrik yang handal dengan tingkat keamanan yang memadai. Begitu 

juga pada Jaringgan  Transmisi 150 KV Srondol – Krapyak, BC 
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Semarang, APP Semarang. Secara operasional system penyaluran dayanya 

dilayani menggunakan system interkoneksi, supaya penyaluran daya listrik 

ke beban bekerja secara optimal. Adapun penelitian tentang transmisi dari 

sudut pandang yang berbeda di teliti antara lain :  

1. Hernawan Sujadmiko, (2009), Analisis Kerugian Daya Pada Saluran 

Transmisi Tegangan Ekstra Tinggi 500 KV di PT. PLN (Persero) P3B 

Jawa Bali Regional Jawa Tengah & DIY Unit Pelayanan Transmisi 

Semarang. Kebutuhan listrik di Indonesia terus meningkat sesuai 

dengan laju pertumbuhan ekonomi dan industri serta pertambahan 

penduduk. Karena itu pemerintah memberikan pelayanan listrik pada 

SUTET 500 kV. Dalam pendistribusian pembangkit tenaga listrik ke 

pusat beban menggunakan saluran transmisi karena jarak dari 

pembangkit ke pusat beban sangat jauh. Tegangan listrik yang 

mengalir mengalami kerugian daya yang di sebabkan oleh factor 

kebocoran isolator dan korona sehingga tegangan mengalami 

penurunan dan efisiensinya akan menurun. Dalam penelitian ini 

metode yang digunakan adalah metode observasi dan data yang 

digunakan merupakan data yang di dapat dari hasil observasi 

pengambilan data di lapangan.  

Hasil dari analisis kerugian daya terbesar adalah terjadi pada hari rabu, 

15 agustus 2007 jam 18.00 sebesar 6.179.710,62 watt dan kerugian 

daya terkecil adalah pada hari rabu, 15  Agustus 2007 jam 07.00 pagi 

sebesar 2.756.777,168 Watt. Hal ini di pengaruhi oleh arus, panjang 
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saluran dan resistan penghantarnya. Nilai efisiensi SUTET 500 kV 

Ungaran - Pedan masih dalam kondisi baik karena rata-rata mendekati 

100 %.  

2. A.N Afandi, Nurhening Yuniarti, (2011), Evaluasi Rugi Daya Saluran 

Transmisi, Paper ini mengkaji rugi daya yang terjadi pada sistem transmisi yang 

menggunakan tegangan 150 kV antara Kebonagung dan Sengkaling. Dengan 

menggunakan EDSA,rugi daya dievaluasi pada kondisi beban puncak. Pada proses 

pengiriman daya listrik ke Sengkaling telah mengalami rugi daya sebesar 96,973 kW 

dan penurunan tegangan sebesar 2,864%. 

3. Ikhwannul Kholis, 2013 Sistem transmisi listrik dapat melalui berbagai 

saluran. Sistem transmisi listrik di Indonesia sebagian besar 

menggunakan sistem saluran udara. Penggunaan saluran udara di 

Indonesia karena isolasi yang digunakan adalah udara sehingga biaya 

yang dikeluarkan dapat ditekan secara optimal. Saluran udara sering 

kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini adalah salah satu 

sistem transmisi listrik saluran udara. Dengan menggunakan konduktor 

yang dipilin, masalah yang sering timbul adalah induktansi antar kabel 

yang digunakan untuk menghantarkan listrik. Induktansi tersebut juga 

berpengaruh dengan banyaknya kawat yang digunakan. Induktansi 

tersebut terjadi karena adanya flux linkage yang disebabkan oleh fluks 

magnet yang terdapat pada arus tersebut. Dengan demikian, dapat 

disimpulkan bahwa Induktansi adalah fungsi dari fluks yang 

didefinisikan oleh suatu daerah dalam arus yang menghubungkan. 
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Fluks yang terdapat di luar dari link tidak termasuk dalam kalkulasi. 

Induktansi antar saluran pada fasa dengan titik tengah jarak antar 

kawat dan jari-jari konduktor (r) dapat dihitung 

  

1.8 Sistematika Penulisan  

Sistematika yang dibuat dalam penyusunan skripsi ini adalah 

sebagai berikut : 

 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitin, 

tinjuan pustaka dan sistematika penulisan 

 

BAB II  DASAR TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai uraian teori – teori pendukung mengenai 

transmisi daya listrik dan SUTT. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN DAN DATA HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah – langkah pelaksanaan 

penelitian secara keseluruhan dan pengumpulan data sehingga diperoleh tujuan 

yang diharapkan. 
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BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Pada bab ini dilakukan pengolahan data yang telah diperoleh. Tahapan 

yang dilakukan adalah perhitungan jaringan transmisi 150 KV, Jarak antar tower, 

dan perhitungan R, dan XL. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan penulis mengenai penelitian yang telah dilakukan 

dan saran perbaikan yang diberikan oleh penulis. 
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BAB  V 

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian dengan judul 

“Karakteristik Jaringan Transmisi 150 KV Srondol-Krapyak BC Semarang, 

APP Semarang untuk identifikasi nilai R dan XL” adalah untuk mencari nilai 

Resistansi (R) dan Reaktansi Induktif induktansi (XL) suatu saluran 

transmisi, terlebih dahulu di cari besarnya nilai GMR dan GMD dari saluran 

tersebut. Untuk memperoleh semua itu, kita lakukan beberapa langkah yaitu 

mencari data-data yang di perlukan diantaranya kontruksi tower, titik 

koordinat, penghantar yang di gunakan, daya yang dikirim dan lain-lain. 

Sehingga kita juga dapat mengetetahui jarak masing-masing antar 

penghantar ke penghantar yang lain yaitu R, S dan T ataupun T’, R’ dan S’. 

 Setelah kita amati dan kita hitung saluran trasnmisi 150 KV dari arah 

srondol ke krapyak ini dapat kita ketahui : 

1. Kawat penghantar yang digunakan adalah ACSR tipe 240/40, 

berdiameter 242   dengan jumlah kawat 33 kawat, di antaranya 26 

Alumunium dan 7 steel,  dengan susunan kawat (1+6+10+16).  

2. Tiang tower ada sebanyak 44 buah dan belum ada yang bergeser dari 

pendirian tower semula. Titik koordinat yang sudah di ukur dari PLN 

tidak banyak berubah setelah kita cocokkan dari hasil pengambilan 

84 
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sampel dengan mendeteksi titik  koordinat menggunakan GPS sebanyak 

6 buah tower. 

3. Total panjang saluran dari srondol ke krapyak adalah  13160 meter atau 

13,16 Km. 

4. Reaktansi induktif  (Xl) = 0,197187 Ohm/km/konduktor 

5. Nilai dari reaktansi induktif (Xl) per fasa berdasarkan tabel A1 dan A2 

adalah : 0,411155 Ohm/km 

6. Resistan total :  8,427664 ohm 

7. Xtotal : 2,53135232 ohm 

8. Impedan pada saluran transmisi srondol-krapyak merupakan saluran 

transmisi jarak pendek yaitu kurang dari 80 km sehingga pengaruh 

kapasitansinya kecil dan bisa diabaikan, nilai impedansinya adalah 

8,7996 ohm 

9. Faktor daya konduktor sebelah kanan cos   = 0,95 Konduktor sebelah 

kiri cos  = 0,9284 

10. Besar tegangan kerja adalah 148.930 Volt sehingga tegangan 

penerimaan atau tegangan pada ujung beban sebesar 85984,7755 Volt 

11. Tegangan pengirim konduktor sebelah kanan 87258,07762 Volt, 

Konduktor sebelah kiri 87245,054212 Volt 

12. Besarnya jatuh tegangan konduktor sebelah kanan = 1,4% 

 konduktor sebelah kiri = 1,4%   

13. Rugi daya pada kawat penghantar dapat di ketahui pada masing-masing 

saluran yaitu rugi daya konduktor sebelah kanan adalah 
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529.377,561Watt dan rugi daya konduktor sebelah kiri adalah 

518603,932 Watt. 

14. Dapat disimpulkan bahwa jaringan transmisi nilai resistansinya akan 

berubah tergantung pada frekuensi, pilinan dan temperature tertentu dan 

juga sesuai konduktivitas bahan material yang digunakan. Sehingga 

dapat di ketahui bahwa untuk karakteristik jaringan transmisi 150 KV 

Srondol – Krapyak yang menggunakan konduktor alumunium tipe 

240/40 dengan bahan material alumunium dengan konduktivitas 61%. 

Maka :  

1. Pada temperatur 0° C maka nilai resistansinya akan menjadi  

0,1091 ohm/km. 

2. Pada temperatur 20° C maka nilai resistansinya akan menjadi 

0,1187 ohm/km. 

3. Pada temperatur 25° C maka nilai resistansinya akan menjadi 

0,1213 ohm/km. 

4. Pada temperatur 50° C maka nilai resistansinya akan menjadi 

0,1330 ohm/km. 

5. Pada temperatur 75° C maka nilai resistansinya akan menjadi 

0,1452 ohm/km. 

6. Pada temperatur 80° C maka nilai resistansinya akan menjadi 

0,1473 ohm/km. 

7. Pada temperatur 100° C maka nilai resistansinya akan menjadi 

0,1569 ohm/km. 

 

5.2. Saran 

 Demi adanya penyempurnaan dalam penelitian ini penulis 

memberikan saran : 



87 
 

1. Supaya peneliti selanjutnya melakukan pengukuran titik koordinat ulang 

di semua tower yang ada dari arah saluran transmisi yang di tuju, 

dikarenakan perubahan kontur tanah. 

2. Ikut mengamati pengukuran berkala daya yang dikirim dan daya yang di 

terima. 

3. Pada study penelitian yang kami lakukan ini masih belum sempurna, 

maka dari itu kami membutuhkan saran dari para pembaca agar lebih 

sempurna lagi dalam pengembangan selanjutnya. 
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