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SOAL DAN PEMBAHASAN 
 

SEKOLAH : SMK Negeri Nusawungu 
MAPEL : MIPLBS 
KELAS / SEMESTER : XI /3 
KOMP. KEAHLIAN : Teknik Instalasi Tenaga Listrik 
Oleh : Siswanta, S.Pd 

 
 
1. Syarat-syarat  instalasi  listrik  adalah ..... 

a. Ekonomis – keamanan - keandalan 
b. Ekonomis – kenyamanan – ketahanan 
c. Keamanan – kenyamanan – keandalan 
d. Efektif – aman - handal 

  
Jawaban : a  

 
a. Syarat ekonomis 

Instalasi listik harus dibuat sedemikian rupa sehingga harga keseluruhan dari 
instalasi itu mulai dari perencanaan, pemasangan dan pemeliharaannya semurah 
mungkin, kerugian daya listrik harus sekecil mungkin.  

b. Syarat keamanan 
Instalasi listrik harus dibuat sedemikian rupa, sehingga kemungkinan timbul 
kecelakaan sangat kecil. Aman dalam hal ini berarti tidak membahayakan jiwa 
manusia dan terjaminnya peralatan dan bendabenda disekitarnya dari kerusakan 
akibat dari adanya gangguan seperti: gangguan hubung singkat, tegangan lebih, 
beban lebih dan sebagainya.  

c. Syarat keandalan (kelangsungan kerja) 
Kelangsungan pengaliran arus listrik kepada konsumen harus terjamin secara baik. 
Jadi instalasi listrik harus direncana sedemikian rupa sehingga kemungkinan 
terputusnya atau terhentinya aliran listrik  adalah sangat kecil. 

 
2. Diketahui diagram garis tunggal  berikut ini : 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Jumlah penghantar yang digunakan pada titik B adalah 
 
a. 2 penghantar d. 5 penghantar 

b. 3 penghantar e. 6 penghantar 

c. 4 penghantar  
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Jawaban :  b 
Gambar  pengawatan garis banyak  dari diagram di atas adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Dalam menentukan PHB (Perangkat Hubung Bagi) pada tiap grup/kelompok 
sebaiknya “seimbang/sama”, yang dimaksud “seimbang/sama” disini adalah… 
a. Daya 
b. Titik Beban 
c. Tegangan 
d. Pemasangan Lampu  
 
Jawaban : a. 
Ukuran pengenal / proteksi arus dalam PHB adalah dalam besaran arus, sehingga 
dari jawaban di atas yang paling tepat adalah seimbang dalam hal Daya tiap 
kelompoknya, karena tegangannya sama. 
 

 
4. ELCB merupakan singkatan  dari…………. 

a. Earth Leakage Circuit Breaker 
b. Emmergency Leakage Circuit Breaker 
c. Emmergrncy Load Circuit Breaker 
d. Earth Landing Circuit Breaker 
e. Earth Load Common Breaker 
 
 Jawaban : a 
Sudah jelas, artinya dalam istilah bahasa Indonesia Gawai Pengaman Arus Sisa 
(GPAS) 

 
5. Yang dimaksud alat pengukur dan pembatas adalah 

a. Amper meter dan MCB 
b. Volt meter dan sekring 
c. Kwh meter dan MCB 
d. Kwh meter dan  sekering 
 
Jawaban : c 
 

Alat Pengukur  

Pengukuran yang dimaksud adalah untuk menentukan besarnya pemakaian daya dan 
energi listrik oleh pelanggan. 
Alat pengukur yang digunakan adalah KWh Meter dan KVARh Meter. 

 

Titik B 
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Alat Pembatas.   
Yang dimaksud dengan pembatasan adalah pembatasan untuk menentukan batas 
pemakaian daya sesuai dengan daya tersambung. Alat pembatas yang digunakan 
dalam instalasi 1 fasa di bawah 100 A adalah MCB. 

 
6. MCB merupakan singkatan  dari…….. 

a. Miniature Circuit Breaker 
b. Motor C ircuit Breaker 
c. Member Circuit Breaker 
d. Miniature Common Breaker 
e. Miniature Common Black 
 
Jawaban : a 
Sudah jelas  

 
7. Jenis sambungan dalam kotak sambung adalah sambungan … 

a. simpul 
b. ekor babi 
c. cabang datar 
d. turn back 
e. western union 

 
Jawaban : b 
Sambungan yang digunakan dalam kotak sambung instalasi rumah adalah 
sambungan ekor babi atau pig tail. Gambarnya sebagai berikut : 
 
 
 
 

8.  Kepanjangan PUIL  yaitu .... 
a. Persyaratan Umum Instalasi Listrik 
b. Peraturan Untuk Instalasi Listrik 
c. Persyaratan Untuk Instalasi Lsitrik 
d. Peraturan Umum Instalasi Lsitrik 
 
Jawaban : a 
Sesuai dengan tulisan judul  dalam buku PUIL 2000 (Persyaratan Umum Instalasi 
Listrik).  
 

9. Batas kemampuan minimum saklar masuk PHB tegangan rendah adalah....... 
a. 6 A 
b. 10 A  
c. 16 A 
d. 25 A 
 
Jawaban : b 
Dalam  PUIL 2000 6.2.4.2 menyatakan Sakelar masuk untuk memutuskan aliran 
suplai PHB tegangan rendah harus mempunyai batas kemampuan minimum 10 A, 
dan arus minimum sama besar dengan arus nominal penghantar masuk tersebut 
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10. Tinggi pemasangan PHB instalasi rumah tinggal, maksimal adalah.... 

a. 1,5 m 
b. 150 cm 
c. 170 cm 
d. 2 m 

Jawaban : d 
Pemasangan PHB pada instalasi rumah ketinggian minimal 1,5 m dan ketinggian 
maksimal 2 m.  
 

11. Alat pembatas  arus pada instalasi  tegangan rendah dengan arus beban sampai 
dengan  100 A yaitu ... 
a. MCB 
b. MCCB 
c. NH Fuse 
d. Sekring 
 
Jawaban : a 
Alat pembatas yang digunakan adalah : 
1. Pada sistem tegangan rendah sampai dengan 100 A digunakan MCB. 
2. Pada sistem tegangan rendah di atas 100 A digunakan MCCB; pelebur tegangan 

rendah; NFB yang bisa disetel.  
 

12. Di bawah ini yang termasuk dalam instalasi pemanfaatan / pelanggan tenaga listrik 
yaitu ... 
a. SMP, SLP, APP, PHB 
b. SLP, APP 
c. APP, PHB 
d. PHB 
Jawaban : d 
Perhatikan gambar di bawah ini, yang dibatasi oleh tanda  panah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Urutan pemasangan instalasi listrik adalah ......... 
a. KWHmeter - MCB- Box sekring - peralatan listrik 
b. MCB - KWHmeter - Box sekring - peralatan listrik 
c. Box sekring – MCB – KWHmeter - peralatan listrik 
d. MCB - peralatan listrik –KWHmeter - Box sekring 
e. Box sekring – MCB - peralatan listrik - KWHmeter 
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Jawaban : a 
Urutannya adalah APP ( Kwh meter + MCB – PHB  ( Box sekring) – beban peralatan 
listrik. 

 
14. Pelanggan  listrik PLN dengan kapasitas daya 900 VA, besar  pembatas arusnya 

yaitu... 
a. 2 A 
b. 4 A 
c. 6 A 
d. 10 A 
 
Jawaban : b 
Sesuai dengan tabel batas  daya pemasangan  untuk pelanggan PLN 

No Batas Daya 1 Fasa Batas Daya 3 Fasa Pembatas Arus 
1  450 VA  2 A 
2  900 VA  4 A 
3  1.300 VA  6 A 
4  2.200 VA 6.600 VA 10 A 
5  3.300 VA 10.600 VA 16 A 
dst    

 
15. Gambar yang digunakan dalan rancangan instalasi listrik meliputi antara lain... 

a. Gambar situasi – gambar instalasi – gambar diagram garis tunggal 
b. Gambar situasi – gambar tata letak – gambar diagram garis tunggal 
c. Gambar situasi – gambar instalasi – gambar rekapitulasi daya 
d. Gambar situasi – gambar tata letak – gambar rekapitulasi daya 
 
Jawaban : a 
Dalam PUIL 2000 gambar yang diperlukan dalam perancangan  instalasi listrik   
bagian 4.1.2.3  adalah : 
a. Gambar situasi 
b. Gambar instalasi 
c. Gambar diagram garis tunggal 
d. Gambar rinci 

 
16. Dalam diagaram garis tunggal berisi antara lain ... 

a. Diagram PHB lengkap, ukuran fisik PHB , cara pemasangan kabel , jenis 
pembumian 

b. Diagram PHB lengkap , jenis dan besar beban,  sistem pembumian,  ukuran dan 
jenis penghantar. 

c. Ukuran fisik PHB , jenis dan besar beban,  sistem pembumian,  ukuran dan jenis 
penghantar. 

d. Cara pemasangan kabel , jenis dan besar beban,  sistem pembumian,  ukuran 
dan jenis penghantar. 

 
Jawaban :  b 
Dalam PUIL 2000 bagian 4.1.2.3 Diagram garis tunggal, yang meliputi : 
1)  Diagram PHB lengkap dengan keterangan mengenai ukuran dan besaran pengenal 

komponennya; 
2) Keterangan mengenai jenis dan besar beban yang terpasang dan pembagiannya; 
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3) Sistem pembumian dengan mengacu kepada 3.18; 
4) Ukuran dan jenis penghantar yang dipakai.  

17. Dalam gambar  instalasi hubungan terang gelap di bawah ini, jumlah penghantar pada 
titik A adalah.... 

 
a. 2 
b. 3  
c. 4  
d. 5 

 
 
 
 
18. Alat yang digunakan untuk mengukur tahanan  isolasi adalah ..... 

a. Earth tester 
b. Multimeter 
c. Ohm meter 
d. Insulation Tester 
 
Jawaban : d 
Earth tester : adalah alat untuk mengukur tahanan pentanahan 
Multimeter : adalah alat untuk mengukur tahanan , tegangan, arus 
Ohm meter : adalah alat untuk mengukur tahanan / resistor 
Insulation Tester : alat untuk mengukur tahanan isolasi  
 

19. Alat yang digunakan untuk mengukur tahanan pentanahan yaitu.... 
a. Earth tester 
b. Multimeter 
c. Ohm meter 
d. Insulation Tester 
 
Jawaban : a  
Penjelasan sama no 19 

 
20. Kabel listrik yang biasa digunakan pada pemasangan instalasi rumah berjenis . . .  
 a. NYAF b. NYFGbY c. NYY d. NYA  

 
Jawaban : d 
NYAF  : Kabel standar berpenghantar tembaga inti serabut 
NYFGbY  : Kabel standar dengan perisai kawat baja pipih 
NYA : kabel standar penghantar tembaga tunggal  isolasi PVC 
NYY : Kabel  standar penghantar tembaga berinti 2,3,4 isolasi PVC 

 
 
 
 
 
 
 
 


