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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu energi yang sangat diperlukan oleh

semua golongan masyarakat untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Seiring

perkembangan zaman dengan era globalisasi, perkembangan teknologi dan

industri-industri besar yang menggunakan energi listrik pun semakin menjamur

sehingga kebutuhan listrik setiap tahun terus meningkat. Keandalan sistem

distribusi energi listrik ke konsumen sangat dipengaruhi oleh frekuensi padam

penyulang. Sesuai dengan keinginan PT. PLN (Persero) Distribusi Bali untuk

dapat memenuhi standar sebagai pelayanan kelas dunia dengan memanfaatkan

salah satu energi terbarukan yang saat ini sedang gencar-gencarnya dicanangkan

oleh pemerintah yaitu energi sinar matahari (surya). Di Indonesia saat ini sudah

banyak pembangkit yang memanfaatkan energi sinar matahari untuk

menghasilkan energi listrik untuk menambah pasokan tenaga listrik pada suatu

daerah yang kekurangan pasokan tenaga listrik. Baru-baru ini telah dibangun salah

satu pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di provinsi Bali tepatnya dibangun di

Desa Bangklet di atas tanah seluas 1,2 Ha di Kabupaten Bangli. Pembangkit

listrik tenaga surya merupakan sumbangan pemerintah kepada pihak PLN dalam

rangka mendukung penggunaan energi terbarukan sebagai energi untuk

membangkitkan listrik.

PLTS ini memiliki daya mampu sebesar 1 MW dan langsung

terinterkoneksi (terhubung) pada sistem jaringan penyulang Bangli khususnya

pada Feeder Kayubihi. Seluruh daya listrik yang dibangkitkan oleh PLTS ini

langsung disalurkan pada sistem jaringan penyulang Bangli tanpa adanya baterai

untuk menyimpan energi listrik (esdm.go.id). Kondisi existing saat ini, sistem

jaringan penyulang Bangli memiliki 3 Feeder, yaitu Feeder Kota, Feeder

Kayubihi dan Feeder Tembuku. Penyulang ini memiliki 133 transformator
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distribusi dengan total daya 22.106 kVA (PLN, 2015). Suplai daya utama

penyulang Bangli didapatkan dari GI Gianyar. Penelitian untuk menganalisa susut

energi dan keandalan penyulang 20 kV pada Penyulang Bangli sudah dilakukan

sebelumnya oleh Kadek Natha Riadnyana menggunakan software ETAP pada

tahun 2014. Berdasarkan hasil dari penelitian menggunakan perhitungan susut

daya pada load flow simulation pada ETAP menghasilkan pengaruh PLTS pada

penyulang Bangli menyebabkan terjadinya penurunan susut energi sebesar 31,4%

dan keandalan pada penyulang Bangli tanpa PLTS menghasilkan nilai SAIFI

sebesar 4 sampai 5 kali/pelanggan/tahun dan nilai SAIDI sebesar 13,9225

jam/pelanggan/tahun, sedangkan keandalan penyulang Bangli dengan PLTS

menghasilkan nilai SAIFI menjadi 3 sampai 4 kali/pelanggan/tahun dan nilai

SAIDI sebesar 11,7963 jam/pelanggan/tahun. Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan perhitungan keandalan diasumsikan bahwa PLTS hidup selama 24 jam

dan mampu menyuplai beban penyulang jika sumber energi listrik dari GI Gianyar

padam (Natha, 2014).

Maka penulis perlu juga mencari perhitungan energi listrik terselamatkan

yang akan dibatasi hanya dilakukan pada perhitungan berdasarkan harga

penjualan energi yang mengalami gangguan atau tidak terdistribusi (Average

Energy Not Supply) selama jam pemadaman dari sisi PLN sebagai penyedia

energi listrik kepada konsumen pada jaringan Penyulang Bangli sebelum dan

sesudah penambahan PLTS Kayubihi. Dari kondisi-kondisi yang dijabarkan

diatas, penulis ingin melakukan penelitian tentang “Analisis Energi Listrik

Terselamatkan Pada Penyulang Bangli  PT. PLN (PERSERO) AREA BALI

TIMUR Dengan Beroperasinya PLTS Kayubihi”, bertempat di PT. PLN

(Persero) Distribusi Bali Area Bali Timur sebagai sumber pengambilan data

energi listrik seluruh sistem Penyulang Bangli.

Dengan mengetahui indeks ENS dan AENS sistem dapat dilakukan

analisis energi listrik yang disalurkan peralatan distribusi yang memiliki dampak

terhadap penjualan energi. Analisis energi listrik terselamatkan dari sisi PLN

dilakukan berdasarkan besar indeks ENS (Energy Not Supplied) dan tarif dasar

penjualan energi yang ditetapkan oleh PLN sebagai penyedia energi listrik . Dari
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hasil analisis nilai ini secara komprehensif dapat dikorelasikan dengan aspek

keandalannya sehingga dapat dievaluasi kembali peralatan distribusi yang

terpasang untuk memperkecil kerugian yang terjadi di PLN.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini yaitu berapa besar selisih energi

listrik terselamatkan pada sistem jaringan distribusi penyulang Bangli sebelum

dan sesudah beroperasinya PLTS Kayubihi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui seberapa besar daya terselamatkan dari indeks Energy

Not Supplied dari penyulang Bangli sebelum dan setelah beroperasinya PLTS

Kayubihi untuk peningkatan mutu pelayanan penyulang Bangli dan mutu PLN

sebagai penyedia energi listrik ke konsumen.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat pengetahuan

bagi masyarakat mengenai betapa pentingnya suatu sistem distribusi energi serta

pengaruh adanya gangguan terhadap kerja dan produksi sistem distribusi tersebut.

Untuk ilmu pengetahuan itu sendiri, diharapkan dengan adanya penelitian ini,

dapat menjadi acuan untuk penelitian mengenai efisiensi energi listrik pada sistem

ke depannya, baik dalam mempelajari konsep analisis energy not supplied jaringan

distribusi dan memberikan informasi mengenai energi listrik terselamatkan pada

setiap komponen sistem distribusi Penyulang Bangli untuk PLN.

1.5 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini terdapat batasan masalah sebagai berikut :

1. Dalam pembahasan analisa energi terselamatkan penyulang Bangli 20 kV,

perhitungan besar energi listrik terselamatkan pada konsep analisis energy not

supplied jaringan distribusi dan bergantung pada besar energi listrik yang

disalurkan  pada waktu pemadaman dari tiap-tiap titik beban dikalikan

dengan jumlah energi tidak diberikan karena gangguan terhadap pasokan
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daya selama periode tahun sebelum dan sesudah beroperasinya PLTS

Kayubihi pada Penyulang Bangli.


