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BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Mutakhir (State Of The Art)

Berdasarkan topik skripsi yang diambil, terdapat beberapa referensi dari

penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya guna menentukan batasan-

batasan masalah yang berkaitan erat dengan topik yang sedang diambil. Referensi-

referensi ini kemudian akan digunakan untuk mempertimbangkan permasalahan-

permasalahan apa saja yang berhubungan dengan topik yang diambil. Adapun

beberapa referensi tinjauan mutakhir yang digunakan sebagai acuan adalah

sebagai berikut :

1. R. Billinton dan K. Xie pada tahun 2008 memperkenalkan metode untuk

menghitung keandalan sistem jaringan radial dalam papernya yang berjudul :

Fast algorhythm for the reliability evaluation of large-scale electrical

distribution networks using the section technique. Pada penelitian yang

dilakukan menghasilkan sebuah algoritma yang efisien untuk mengevaluasi

keandalan sistem jaringan distribusi radial yang kompleks menggunakan

Section Technique. Perkembangan sistem jaringan distribusi yang semakin

kompleks pada sebuah sistem ketenagalistirkan membutuhkan metode yang

efisien dalam menganalisa keandalan jaringan distribusi, dimana dalam

pengembangan metode harus mampu mengatasi permasalahan yang ada.

Metode Section Technique adalah metode yang dikembangkan untuk

mempermudah perhitungan dalam menganalisa parameter-parameter keandalan

sistem jaringan distribusi. Metode Section Technique dikembangkan untuk

menyederhanakan metode FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) yang

menggunakan variabel-variabel perhitungan yang sangat banyak dan

membutuhkan waktu perhitungan yang lama.

2. Adapun penelitian lainnya yang  menggunakan Section Technique  dilakukan

oleh Komang Ary Subandi (2013) dalam analisa keandalan sistem jaringan
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distribusi Tiga Nusa setelah beroperasinya kabel laut Bali – Nusa Lembongan.

Kawasan Tiga Nusa (Nusa Lembongan, Nusa Penida, dan Nusa Ceningan)

yang termasuk dalam wilayah kabupaten Klungkung, merupakan kawasan

tujuan pariwisata yang saat ini sudah mulai berkembang. Peningkatan industri

pariwisata di kawasan Tiga Nusa berdampak pada meningkatnya kebutuhan

akan energi listrik dikawasan tersebut. Sebelum adanya penginstalan kabel laut

Bali - Nusa Lembongan keadaan sistem jaringan distribusi di kawasan Tiga

Nusa masih bersifat isolated, yang supply dayanya dibangkitkan dikawasan

Nusa Penida dimana pemakaian energi listrik hanya untuk pemakaian kawasan

Tiga Nusa. Hasil yang didapat dalam analisis keandalan menggunakan Metode

Section Technique untuk indeks parameter SAIFI sebesar 1,4226 kali/tahun,

nilai parameter SAIDI sebesar 4,3607 jam/tahun, sedangkan nilai parameter

CAIDI sebesar 3,0651. Untuk Program ETAP didapat nilai untuk parameter

SAIFI sebesar 1.5309 kali/tahun, untuk nilai parameter SAIDI sebesar 4.1053

jam/tahun, dan nilai parameter CAIDI sebesar 2.682.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Disyon tahun 2008 tentang Analisa Keandalan

Sistem Distribusi dengan Metode RIA pada Sistem Distribusi Jawa Timur

Penyulang GI Waru , didapatkan bahwa metode RIA ini dapat digunakan untuk

menghitung indeks keandalan MAIFI (Momentary Average Interruption

Frequency Index) sebab di dalam perhitungannya, metode ini juga

memperhatikan laju kegagalan yang disebabkan oleh gangguan sementara yang

dialami oleh tiap komponen dalam sistem. Namun data-data yang dianalisis di

dalam penelitian ini hanya mencangkup data panjang saluran serta jumlah

pelanggan sistem distribusi GI Waru saja dan nilai failure rate pada komponen

lain (seperti trafo dan CB) tidak dimasukkan ke dalam perhitungan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Fauziah dan kawan-kawan tentang Studi

Perbaikan Keandalan Jaringan Distibusi dengan Pemasangan Gardu Induk

Sisipan di Kabupaten Enrekang Sulsel dengan metode RIA pada tahun 2012,

didapatkan bahwa nilai indeks keandalan di area ini menjadi lebih baik setelah

adanya sisipan GI di Enrekang. Dengan bantuan metode RIA ini, peneliti
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mendapatkan perhitungan indeks keandalan yang berupa SAIFI dan SAIDI.

Didapatkan bahwa nilai SAIFI di masing-masing penyulang di area Enrekang

ini masih memenuhi target PLN dengan nilai jumlah nilai SAIFI di penyulang

area ini adalah 1,199 jam / pelanggan.tahun.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Fery Praditama tentang Analisis Keandalan dan

Nilai Ekonomis di Penyulang Pujon PT. PLN (Persero) Area Malang pada

tahun 2014, didapatkan bahwa dengan menggunakan metode section technique

untuk menganalisis jaringan Penyulang Pujon yang semula sangat kompleks

menjadi 8 section membuat proses perhitungan indeks keandalan sistem

menjadi lebih mudah. Penyulang Pujon yang memiliki struktur jaringan radial

interkoneksi dibagi menjadi 8 section untuk mendapat perhitungan SAIDI.

Tabel 2.1 Tabel Penelitian yang telah dilakukan dengan metode Section Technique dan RIA

(Reliability Index Assesment).

NO JUDUL PENELITIAN PENULIS TAHUN METODE

1
Fast algorhythm for the reliability
evaluation of large-scale electrical

distribution networks using the
section technique

R. Billinton
dan K. Xie 2008 Section

Technique

2
Analisa Keandalan Sistem Jaringan

Distribusi Tiga Nusa setelah
beroperasinya Kabel Laut Bali –

Nusa Lembongan.

Komang
Ary Subandi 2013 Section

Technique

3
Analisa Keandalan Sistem

Distribusi dengan Metode RIA
pada Sistem Distribusi Jawa Timur

Penyulang GI Waru

Disyon 2008 RIA

4

Studi Perbaikan Keandalan
Jaringan Distibusi dengan

Pemasangan Gardu Induk Sisipan
di Kabupaten Enrekang Sulsel

dengan metode RIA

Fauziah
dkk. 2012 RIA

5
Analisis Keandalan dan Nilai

Ekonomis di Penyulang Pujon PT.
PLN (Persero) Area Malang

Fery
Praditama 2014 Section

Technique

6

Analisis Energi Terselamatkan
Pada Penyulang BANGLI  PT.

PLN (Persero) Area BALI TIMUR
dengan Beroperasinya PLTS

Kayubihi

Valentinus
Gerald 2015 AENS &

ENS
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2.2 Tinjauan Pustaka

Adapun teori-teori penunjang yang digunakan penulis untuk mengerjakan

Skripsi ini, antara lain :

2.2.1 Jaringan Distribusi Tenaga Listrik

Proses penyaluran tenaga listrik dibagi menjadi tiga bagian penting, yaitu

Pembangkitan, Penyaluran (transmisi) dan distribusi seperti pada gambar berikut :

(Sulasno, 2001)

Gambar 2.1.Tiga komponen utama dalam Penyaluran Tenaga Listrik
Sumber: Sukmawidjaja, 2008

Pusat tenaga listrik umumnya terletak jauh dari pusat bebannya. Energi

listrik yang dihasilkan pusat pembangkitan disalurkan melalui jaringan transmisi.

Tegangan generator pembangkit relatif rendah (6 kV – 24 kV). Maka tegangan ini

dinaikkan dengan transformator daya ke tegangan yang lebih tinggi antara 150 kV

– 500 kV. Tujuan peningkatan tegangan ini, selain memperbesar daya hantar dari

saluran (berbanding lurus dengan kuadrat tegangan), juga untuk memperkecil rugi

daya dan susut tegangan pada saluran transmisi. Penurunan tegangan dari jaringan

tegangan tinggi/ekstra tinggi sebelum ke konsumen dilakukan dua kali. Yang

pertama dilakukan di gardu induk (GI), menurunkan tegangan dari 500 kV ke 150

kV atau dari 150 kV ke 70 kV. Yang kedua dilakukan pada gardu induk distribusi
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dari 150 kV ke 20 kV atau dari 70 kV ke 20 kV. Saluran listrik dari sumber

pembangkit tenaga listrik sampai transformator terakhir, sering disebut juga

sebagai saluran transmisi, sedangkan dari transformator terakhir, sampai

konsumen terakhir disebut saluran distribusi atau saluran primer.

Tegangan sistem distribusi dapat dikelompokan menjadi 2 bagian besar, yaitu :

1. Distribusi primer (20 kV)

Jaringan distribusi 20 kV sering disebut Sistem Distribusi Tegangan

Menengah. Jaringan pada Sistem Distribusi tegangan menengah (Primer 20

kV) dapat dikelompokkan menjadi empat model, yaitu Sistem Radial, Sistem

Lingkaran (Loop), Sistem Spindel dan Sistem Gugus atau Kluster.

2. Distribusi sekunder (380/220V).

Jaringan distribusi 380/220 V sering disebut jaringan distribusi sekunder atau

disebut Jaringan Tegangan Rendah 380/220 V.

2.2.2 Sistem Jaringan Distribusi 20 kV (JTM)

Pembangkit listrik umumnya memiliki letak yang jauh dari pusat beban,

terlebih-lebih pembangkit listrik berskala besar, sehingga untuk menyalurkan

tenaga listrik tersebut sampai ke konsumen atau pusat beban maka tenaga listrik

tersebut harus disalurkan.

Gambar 2.2 Bagan Sistem Tenaga Listrik

Sistem Jaringan distribusi dapat dibedakan menjadi 2 sistem jaringan

distribusi primer dan sistem jaringan distribusi sekunder. Kedua sistem tersebut

dibedakan berdasarkan tegangan kerjanya. Pada umumnya tegangan kerja pada

sistem jaringan distribusi primer adalah 20 kV, sedangkan tegangan kerja pada

sistem jaringan distribusi sekunder 220/380 V (Mertania, 2002).

Untuk menyalurkan tenaga listrik secara kontinyu dan handal, diperlukan

pemilihan sistem distribusi yang tepat. Kriteria pemilihan ini berdasarkan pada

beberapa faktor, antara lain :

Pembangkit Saluran
Transmisi

Saluran
Distribusi

Konsumen
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a. Faktor ekonomis

b. Faktor tempat

c. Faktor kelayakan

Pemilihan sistem jaringan harus memenuhi kriteria persyaratan yaitu :

a. Keandalan yang tinggi

b. Kontinyuitas pelayanan

c. Biaya investasi yang rendah

d. Fluktuasi frekuensi dan tegangan rendah

2.2.3 Sistem Jaringan Distribusi Primer

Sistem jaringan distribusi primer adalah bagian dari sistem tenaga listrik

diantara Gardu Induk (GI) dan Gardu Distribusi. Jaringan distribusi primer ini

umumnya terdiri dari jaringan tiga fasa, yang jumlahnya tiga kawat atau empat

kawat.

Penurunan tegangan sistem ini dari tegangan transmisi, pertama-tama

dilakukan pada gardu induk subtransmisi, dimana tegangan diturunkan ke

tegangan yang lebih rendah mulai sistem tegangan 500 kV ke sistem tegangan 150

kV atau ke tegangan sistem 70 kV, kemudian pada gardu induk distribusi kembali

dilakukan 20 kV (Astika, 1992).

Pada sistem jaringan distribusi primer saluran yang digunakan untuk

menyalurkan daya listrik pada masing-masing beban disebut penyulang (Feeder).

Pada umumnya setiap penyulang diberi nama sesuai dengan daerah beban yang

dilayani. Hal ini bertujuan untuk memudahkan untuk mengingat dan menandai

jalur-jalur yang dilayani oleh penyulang tersebut. Sistem penyaluran daya listrik

pada sistem jaringan distribusi primer dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu :

1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Jenis penghantar yang dipakai adalah kabel telanjang (tanpa isolasi) seperti

kawat AAAC (All Alumunium Alloy Conductor), ACSR (Alumunium

Conductor Steel Reinforced), dll.

2. Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM)
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Jenis penghantar yang dipakai adalah kawat berisolasi seperti MVTIC

(Medium Voltage Twisted Insulated Cable).

3. Saluran Kabel Tegangan Menengah (SKTM)

Jenis penghantar yang dipakai adalah kabel tanam berisolasi PVC (Poly Venyl

Cloride) , XLPE (Crosslink Polyethelene).

2.2.4 Sistem Jaringan Distribusi Sekunder

Jaringan distribusi sekunder merupakan bagian dari jaringan distribusi

primer dimana jaringan ini berhubungan langsung dengan konsumen tenaga

listrik. Pada jaringan distribusi sekunder, sistem tegangan distribusi primer 20 kV

diturunkan menjadi sistem tegangan rendah 380/220V. (Astika, 1992)

Sistem penyaluran daya listrik pada jaringan distribusi sekunder dapat

dibedakan menjadi dua yaitu :

1. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Jenis penghantar yang dipakai adalah kawat telanjang (tanpa isolasi) seperti

kawat AAAC, kawat ACSR dll.

2. Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah  (SKUTR)

Jenis penghantar yang dipakai adalah kawat berisolasi, seperti kabel berisolasi

seperti kabel LVTC (Low Voltage Twisted Cable).

2.2.5 Konfigurasi Jaringan Distribusi

Dalam distribusi jaringan tegangan menengah dikenal beberapa macam

sistem jaringan dimana masing-masing sistem memiliki kelebihan serta

kekurangan. Dasar pemilihan suatu sistem bergantung dari tingkat kepentingan

konsumen atau daerah beban itu sendiri yang meliputi:

- Kontiyuitas pelayanan yang baik

- Kualitas daya yang baik

- Luas dan penyebaran seimbang pada daerah beban yang dilayani

- Kondisi dan situasi lingkungan

- Kerapatan beban pada daerah yang dikehendaki

- Regulasi tegangan



12

- Sistem penyambungan beban

- Pertimbangan faktor teknis dan ekonomis

- Perencanaan dan besar kapasitas gardu distribusi

- Keperluan darurat penambahan daya listrik pada penyulang.

2.2.5.1 Konfigurasi Sistem Jaringan Distribusi Primer

Jumlah penyulang yang ada disuatu kawasan/daerah umumnya lebih dari

satu penyulang.Semakin besar dan kompleks beban yang dilayani di suatu

kawasan/daerah, maka semakin banyak pula jumlah penyulang yang diperlukan.

Beberapa penyulang berkumpul di suatu titik yang disebut Gardu Hubung (GH).

Gardu Hubung adalah suatu instalasi peralatan listrik yang berfungsi sebagai :

1. Titik pengumpul dari satu atau lebih sumber dan penyulang.

2. Tempat pengalihan (transfer) beban apabila terjadi gangguan pada salah satu

jaringan yang dilayani.

Gabungan beberapa penyulang dapat membentuk beberapa tipe sistem

jaringan distribusi primer. Berdasarkan bentuk atau polanya, tipe sistem jaringan

distribusi primer dapat dibagi menjadi empat, yaitu :

1. Sistem radial

2. Sistem lingkar (loop/ring) dan lingkar terbuka (open loop/open ring)

3. Sistem spindle

4. Sistem gugus (mesh)

a) Sistem Radial

Sistem jaringan distribusi primer tipe radial memiliki jumlah sumber dan

penyulang hanya satu buah. Bila terjadi gangguan pada salah satunya (baik

sumber maupun penyulangnya), maka semua beban yang dilayani oleh jaringan

ini akan padam. Nilai keandalan dari sistem jaringan distribusi tipe radial ini

adalah rendah. Sistem ini banyak dipergunakan didaerah pedesaan dan perkotaan

yang tidak membutuhkan nilai keandalan yang tinggi. Umumnya sistem ini

bentuknya sederhana, mudah pelaksanaannya, dan sistem paling murah.

Keandalan sistem memenuhi kontinuitas tingkat 1 dan umumnya merupakan

jaringan luar kota.
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Bagan sistem jaringan distribusi primer tipe radial ditunjukkan pada gambar 2.3.

Gambar 2.3 Sistem Distribusi Primer Tipe Radial
sumber : Tanjung, 2012

b) Sistem Lingkar (loop/ring) dan lingkar terbuka (open loop/ring)

Sistem jaringan distribusi primer tipe lingkar (loop/ring) dan lingkar

terbuka (open loop/ring) ini merupakan gabungan/perpaduan dari dua buah sistem

radial. Secara umum operasi normal sistem ini hampir sama dengan sistem radial.

Sistem ini sudah mempunyai tingkat keandalan dan kontinyuitas yang lebih baik

dibandingkan dengan sistem radial. Hal ini dikarenakan jumlah sumber dan

penyulang yang ada pada suatu jaringan adalah lebih dari satu buah. Bagan sistem

jaringan distribusi primer tipe lingkar (loop/ring) diperlihatkan pada gambar

Gambar 2.4 Sistem Jaringan Distribusi Primer Tipe Lingkar (Loop/ring)
sumber : Tanjung, 2012
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Pada umumnya sistem ini banyak dipergunakan secara khusus untuk

menyuplai beban-beban penting misalnya rumah sakit, pusat-pusat pemerintahan

dan instansi-instansi penting lainnya. Pada sistem ini terdapat dua sumber dan

arah pengisian yang satu dapat sebagai cadangan, sehingga tingkat keandalannya

cukup tinggi. Sistem ini banyak dipergunakan pada jaringan umum dan industri.

Jika terjadi gangguan atau pekerjaan pada salah satu jaringan, penyaluran tidak

terputus karena mempergunakan sumber pengisian cadangan atau arah yang lain.

Keandalan sistem ini memenuhi kontinyuitas tingkat dua.

c) Sistem Spindle

Sistem jaringan distribusi primer tipe spindle merupakan modifikasi dari

sistem lingkar (loop/ring) yang terdiri dari beberapa sistem radial. Sistem ini

terdiri dari beberapa penyulang, masing-masing penyulang berpangkal pada suatu

gardu induk dan ujung-ujungnya akan terhubung di gardu hubung. Penyulang

tersebut dibagi menjadi dua jenis yaitu :

1. Penyulang kerja/working feeder

Adalah penyulang yang dioperasikan untuk mengalirkan daya listrik dari

sumber pembangkit sampai kepada konsumen, sehingga penyulang ini

dioperasikan dalam keadaan bertegangan dan sudah dibebani. Operasi normal

penyulang ini hampir sama dengan sistem radial.

2. Penyulang cadangan/express feeder

Adalah penyulang yang menghubungkan gardu induk langsung ke gardu

hubung dan tidak dibebani gardu-gardu distribusi. Pada operasi normal,

penyulang ini tidak dialiri arus-arus beban dan hanya berfungsi sebagai

penyulang cadangan untuk menyuplai penyulang tertentu yang mengalami

gangguan melalui gardu hubung.

Bagan sistem jaringan distribusi primer tipe spindle seperti terlihat pada

gambar 2.5
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Gambar 2.5 Sistem Jaringan Distribusi Primer Tipe Spindle
sumber : Tanjung, 2012

Jaringan ini memenuhi kontinyuitas tingkat dua dan jika dilengkapi

dengan sarana kontrol jarak jauh dapat disebut memenuhi tingkat tiga. Apabila

seluruh pelanggan (Gardu Konsumen) dilengkapi dengan fasilitas kontrol jarak

jauh dapat memenuhi kontinyuitas tingkat empat. Jaringan ini dipasang dikota

yang memiliki tingkat kerapatan bebannya sangat tinggi.

2.2.5.2 Saluran Distribusi

Untuk menyalurkan tenaga listrik pada jaringan distribusi primer terdiri

dari saluran udara dan saluran bawah tanah. Sistem jaringan yang menggunakan

kontruksi saluran udara, pada dasarnya penyaluran tenaga listriknya dilakukan

diatas tanah (pada udara terbuka), dengan menggunakan hantaran udara yang

dipasang atau ditempatkan diatas tiang-tiang.

Keuntungan dari jenis saluran udara diantaranya :

a. Penggunaan saluran udara memerlukan biaya investasi yang lebih

murah/rendah.

b. Dalam menentukan daerah gangguan pada feeder lebih mudah sehingga

pemadaman listrik karena perbaikan lokasi gangguan lebih cepat, serta

gangguan-gangguan diluar sistem dapat dikurangi.

c. Fleksibel terhadap perkembangan beban.

Namun terdapat kekurangannya pula, yaitu :
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a. Mudah mendapat gangguan dari luar seperti angin, pohon, cuaca buruk dan

sebagainya.

b. Mengganggu keindahan lingkungan.

Penggunaan konduktor saluran udara dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

1. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)

Saluran Udara Tegangan Menengah merupakan kawat telanjang yang

dipasang diatas tiang dan banyak dipergunakan untuk daerah pedesaan karena

keandalannya relatif rendah dibandingkan dengan jenis hantaran lain, yang

disebabkan oleh adanya banyak pengaruh gangguan secara langsung baik

gangguan alam (cuaca, pohon, dll), maupun gangguan oleh manusia.

Jenis bahan konduktor hantaran udara tegangan menengah adalah :

a. Kawat tembaga atau Bare Copper Conductor.

b. Kawat alumunium atau All Allumunium Conductor (AAC).

c. Kawat campuran alumunium atau All Alloy Allumunium Conductor

(AAAC).

d. Kawat Alumunium berinti kawat baja atau Allumunium Conductor Steel

Reinforced (ACSR).

Gambar 2.6 Kabel Penghantar AAAC

2. Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah (SKUTM)

Kabel udara tegangan menengah adalah hantaran yang menggunakan

konduktor berisolasi. Penghantar jenis ini dipergunakan untuk mengganti hantaran

udara tegangan menengah pada daerah dengan frekuensi gangguan yang tinggi

sehingga keandalan jaringan distribusi primer dapat ditingkatkan secara selektif

mungkin mengingat harganya yang relatif mahal.
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Jenis kabel udara tegangan menengah misalnya adalah MVTIC atau

Medium Voltage Twisted Insulated Cable.

a. Saluran Bawah Tanah

Pada sistem yang menggunakan konstruksi saluran bawah tanah, maka

sistem penyaluran tenaga listriknya akan menggunakan kabel tanah sepanjang

daerah beban untuk menyuplai tenaga listrik.

Keuntungan yang dimiliki oleh sistem jaringan bawah tanah adalah :

1. Keandalannya tinggi.

2. Biaya pemeliharaanya murah.

3. Kabel tanah tidak mudah diganggu oleh pengaruh-pengaruh hujan, petir, dan

gangguan alam lainnya.

4. Sistem jaringan bawah tanah tidak mengganggu keindahan pemandangan atau

lingkungan sekitar daerah gangguan.

Sedangkan kekurangannya adalah :

1. Biaya investasinya sangat tinggi.

2. Bila terjadi gangguan sulit melacak keberadaan gangguan.

Penghantar yang dipergunakan adalah saluran kabel tanam tegangan

menengah (SKTM). Penghantar ini mempunyai keandalan tinggi, sehingga

banyak dipergunakan untuk daerah perkotaan dan industri.

Ada dua macam kabel tanam yaitu kabel tanam dengan isolasi minyak

dan kabel tanam dengan isolasi plastik (PVC), sedangkan bahan konduktornya

adalah tembaga atau alumunium.

Kabel adalah suatu penghantar atau susunan dari beberapa penghantar

yang dianyam menjadi satu yang kemudian dilapisi dengan isolasi sehingga

meniadakan kontak listrik antara satu konduktor dengan konduktor lainnya jika

pada kabel tersebut diberikan tegangan tertentu. Jadi komponen pokok dari kabel

adalah bahan konduktornya dan bahan isolasinya.

Secara umum suatu kabel terdiri dari tiga bagian utama yaitu :

1. Bahan konduktor.

2. Bahan isolator.
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3. Bahan pelindung kabel.

Bahan konduktor adalah bahan yang dapat mengalirkan arus listrik terus-

menerus jika diantara ujung-ujungnya dikenakan beda potensial dalam rangkaian

tertutup. Biasanya lazim dipakai sebagai bahan konduktor adalah tembaga dan

alumunium atau campurannya.

Keuntungan dari konduktor tersebut adalah :

a. Lebih mudah pengerjaanya.

b. Pada umumnya titik cairnya tidak terlalu tinggi, sehingga lebih mudah

dikerjakan baik dalam keadaan panas maupun dingin.

Sedangkan bahan isolasinya adalah bahan yang tidak dapat

menghantarkan arus listrik. Bahan isolasi merupakan komponen pokok dalam

susunan suatu kabel yang berpengaruh terhadap sifat-sifat elektris, mekanis

maupun kimia dari kabel tersebut.

Bahan pelindung untuk kabel dimaksudkan untuk melindungi kabel,

disusun setelah lapisan isolasi yang berfungsi sebagai berikut :

a. Melindungi terhadap korosi.

b. Penahan gaya mekanis.

c. Pelindung/pengaman terhadap gaya listrik.

d. Mencegah keluarnya minyak pada kabel kertas yang diresapi minyak dan

mencegah masuknya uap air kedalam kabel.

2.2.6 Sistem Pengaman Jaringan Distribusi Primer

Sistem pengaman bertujuan untuk mencegah, membatasi atau melindungi

jaringan dan peralatan terhadap bahaya kerusakan yang disebabkan karena

gangguan baik gangguan yang bersifat temporer maupun permanen sehingga

kualitas dan keandalan penyaluran daya listrik yang diharapkan oleh konsumen

dapat terjamin dengan baik. Sistem pengaman jaringan tegangan menengah 20 kV

merupakan suatu komponen sangat penting yang dirancang untuk mengamankan

jaringan dan peralatan tegangan menengah serta berfungsi untuk mengalirkan arus

lsitrik yang telah dibatasi untuk disuplay oleh transformator distribusi. Secara

umum peralatan pengaman yang terdapat pada sistem jaringan distribusi tegangan
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menengah adalah : Pemutus Tenaga (PMT), Pemisah (PMS), Saklar Seksi

Otomatis (SSO), Saklar Beban (SB), Pelebur, dan Arrester.

2.2.6.1 Pemutus Tenaga (PMT)/Circuit Breaker (CB)

Pemutus Tenaga (PMT)/Circuit Breaker (CB) adalah suatu saklar yang

bekerja secara otomatis memutuskan hubungan listrik pada jaringan dalam

keadaan berbeban pada saat mengalami gangguan yang disebabkan baik dari

luar/external maupun dari dalam/internal pada jaringan listrik. Dalam sistem

pengoperasiannya, alat ini dilengkapi dengan rele arus lebih/Over Current Relay

(OCR) yang berfungsi sebagai pengaman jaringan dari arus lebih.

2.2.6.2 Pemisah (PMS)/Disconnecting Switch (DS)

Pemisah (PMS)/Disconnecting Switch (DS) adalah suatu saklar yang

berfungsi untuk memisahkan atau menghubungkan suatu jaringan pada saat tidak

berbeban (tidak bertegangan). Pada umumnya alat ini akan difungsikan pada saat

diadakan pemeliharaan rutin yang dilakukan oleh PLN.

1. Saklar Seksi Otomatis (SSO)/Sectionalizer

Saklar Seksi Otomatis (SSO)/Sectionalizer adalah suatu saklar yang

bekerja secara otomatis berdasarkan waktu dan perhitungan arus gangguan yang

mengalir pada jaringan. Alat ini berfungsi sebagai pemisah (pembagi) jaringan

distribusi. Dalam sistem pengoperasiannya alat ini dilengkapi dengan pendeteksi

arus gangguan. Jika jumlah hitungan arus gangguan yang mengalir telah sesuai

dengan yang telah ditentukan, maka alat ini akan membuka secara otomatis. Alat

ini dapat di operasikan pada saat jaringan dalam keadaan berbeban.

2. Saklar Beban (SB)/Load Break Switch (LBS)

Saklar Beban (SB)/Load Break Switch (LBS) adalah suatu saklar yang

umumnya diletakkan di atas tiang jaringan namun tuas penggeraknya berada di

bawah dan berfungsi sebagai pembatas/pengisolir lokasi gangguan. Pada

umumnya alat ini dipasang dekat dengan pusat-pusat beban. Alat ini juga

berfungsi sebagai saklar hubung antara satu penyulang dengan penyulang lainnya
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dalam keadaan darurat pada sistem operasi jaringan distribusi primer tipe lingkar

terbuka (Open Loop/ring).

3. Pelebur (Fuse Cut Out)

Pelebur (Fuse Cut Out) adalah suatu alat pemutus aliran daya listrik pada

jaringan bila terjadi gangguan arus lebih. Alat ini dilengkapi dengan fuse link yang

terdiri dari elemen lebur. Bagian inilah yang akan langsung melebur jika dialiri

arus lebih pada jaringan. Besarnya fuse link yang digunakan tergantung dari

perhitungan jumlah beban (arus) maksimum yang dapat mengalir pada jaringan

yang diamankan.

4. Arrester

Arrester adalah suatu alat pengaman bagi peralatan listrik terhadap

gangguan tegangan lebih yang disebabkan oleh petir. Alat ini berfungsi untuk

meneruskan arus petir ke sistem pentanahan sehingga tidak menimbulkan

tegangan lebih yang merusak aliran daya sistem frekuensi 50 Hz. Agar tidak

mengganggu aliran sistem, maka pada saat terjadi gangguan arrester berfungsi

sebagai konduktor yang mempunyai tahanan rendah. Akibatnya arrester dapat

meneruskan arus yang tinggi ke tanah untuk dinetralisir dan setelah gangguan

hilang, arrester kembali berfungsi normal sebagai isolator. Pada umumnya

arrester dipasang pada jaringan, transformator distribusi, cubicle, dan Gardu

Induk.

2.2.7 Fungsi Laju Kegagalan dan Keandalan

Fungsi laju kegagalan (failure rate/hazard rate function) juga sering

dipakai dalam keandalan, yang menyatakan laju seketika dari kegagalan dalam

waktu t. Fungsi laju kegagalan didefinisikan oleh :

λ (t)=
f(t)

R(t)
......................................................................................(2.1)

dimana : f(t) adalah fungsi kerapatan probabilitas

R(t) adalah fungsi keandalan
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λ (t)ini menunjukan intensitas kemungkinan bahwa umur t tahun peralatan

akan rusak. Fungsi laju kegagalan untuk distribusi eksponensial adalah konstan

jadi pada jaringan distribusi laju kegagalannya adalah konstan.

2.2.8 Ketersediaan (Availability)

2.2.8.1 Konsep Dasar Ketersediaan

Setiap benda dapat mengalami kegagalan dalam beroperasi. Beberapa

penyebab kegagalan operasi ini adalah :

1. Kelalaian manusia (human error)

2. Perawatan yang buruk

3. Kesalahan dalam penggunaan

4. Kurangnya perlindungan terhadap tekanan lingkungan yang berlebihan.

Akibat yang ditimbulkan dari kegagalan proses dan sistem ini bervariasi

dari ketidaknyamanan pengguna hingga kerugian biaya ekonomis yang cukup

tinggi bahkan timbulnya korban jiwa manusia.

Teknik keandalan bertujuan mempelajari konsep, karakteristik,

pengukuran, analisis kegagalan dan perbaikan sistem sehingga menambah waktu

ketersediaan operasi sistem dengan cara mengurangi kemungkinan kegagalan dan

mengurangi waktu downtime (Ebeling, 1997).

2.2.8.2 Definisi Ketersediaan

Ketersediaan (availability) didefinisikan sebagai peluang suatu

komponen atau sistem berfungsi menurut kebutuhan pada waktu tertentu saat

digunakan dalm kondisi beroperasi. Ketersediaan diinterpretasikan sebagai

peluang beroperasinya komponen atau sistem dalam waktu yang ditentukan.

Keandalan (reliability) didefinisikan sebagai peluang suatu komponen

atau sistem memenuhi fungsi yang dibutuhkan dalam periode waktu yang

diberikan selama digunakan dalam kondisi beroperasi. Dengan kata lain

keandalan berarti peluang tidak terjadinya kegagalan selama beroperasi.

Istilah keandalan menggambarkan keamanan sistem penghindaran dari

gangguan-gangguan yang menyebabkan sebagian besar pemadaman sistem
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distribusi adalah akibat gangguan pada sistem jaringan seperti alam (petir, angin,

hujan, alam) dan sebagian lagi adalah kerusakan material atau peralatan. (Sulasno,

2001).

2.2.9 Keandalan Sistem Distribusi

Keandalan dalam sistem distribusi adalah suatu ukuran

ketersediaan/tingkat pelayanan penyediaan tenaga listrik dari sistem ke

pemakai/pelanggan. Ukuran keandalan dapat dinyatakan sebagai seberapa sering

sistem mengalami pemadaman, berapa lama pemadaman terjadi dan seberapa

cepat waktu yang dibutuhkan untuk memulihkan kondisi dari pemadaman yang

terjadi (restoration).

Keandalan sistem jaringan distribusi erat kaitannya dengan masalah

pemutusan beban (pemadaman) akibat adanya gangguan pada sistem. Dalam hal

ini, keandalan sistem distribusi adalah berbanding terbalik dengan tingkat

pemutusan beban (pemadaman) pada sistem. Semakin tinggi tingkat pemutusan

beban yang terjadi, maka keandalan akan semakin berkurang. Begitu pula

sebaliknya. Sistem yang mempunyai keandalan tinggi akan mampu memberikan

tenaga listrik setiap saat dibutuhkan, sedangkan sistem mempunyai keandalan

rendah bila tingkat ketersediaan tenaganya rendah yaitu sering padam.

Aplikasi dari konsep keandalan sistem distribusi berbeda dengan aplikasi

sistem pembangkitan dan sistem transmisi, dimana sistem distribusi lebih

berorientasi pada titik beban pelanggan daripada orientasi pada wujud sistem, dan

sistem distribusi lokal lebih dipertimbangkan daripada sistem terintegrasi yang

secara luas yang mencangkup fasilitas pembangkitan dan transmisi. Keandalan

sistem pembangkitan dan transmisi lebih mempertimbangkan probabilitas

hilangnya beban (loss of load), dengan sedikit memperhatikan komponen sistem,

sedangkan keandalan distribusi melihat ke semua aspek dari teknik, seperti desain,

perencanaan, pengoperasian. Karena sistem distribusi kurang kompleks

dibandingkan sistem pembangkitan dan transmisi yang terintegrasi, perhitungan

probabilitas metematiknya lebih sederhana dibandingkan yang dibutuhkan untuk

penaksiran keandalan pembangkitan dan transmisi (Chowdhury, 2009).
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Keandalan adalah penampilan unjuk kerja suatu peralatan atau sistem

sesuai dengan fungsinya dalam periode waktu dan kondisi operasi tertentu

(Sulasno, 2001).

Adapun macam-macam tingkatan keandalan dalam pelayanan dapat

dibedakan menjadi 3 (tiga) hal antara lain :

1. Keandalan sistem yang tinggi (High Reliability System)

Pada kondisi normal, sistem akan memberikan kapasitas yang cukup untuk

menyediakan daya pada beban puncak dengan variasi tegangan yang baik dan

dalam keadaan darurat bila terjadi gangguan pada jaringan, maka sistem ini

tentu saja diperlukan beberapa peralatan dan pengaman yang cukup banyak

untuk menghindarkan adanya berbagai macam gangguan pada sistem.

2. Keandalan sistem yang menengah (Medium Reliability System)

Pada kondisi normal sistem akan memberikan kapasitas yang cukup untuk

menyediakan daya pada beban puncak dengan variasi tegangan yang baik dan

dalam keadaan darurat bila terjadi gangguan pada jaringan, maka sistem

tersebut masih bisa melayani sebagian dari beban meskipun dalam kondisi

beban puncak. Jadi dalam sistem ini diperlukan peralatan yang cukup banyak

untuk mengatasi serta menanggulangi gangguan-gangguan tersebut.

3. Keandalan sistem yang rendah (Low Reliability System)

Pada kondisi normal sistem akan memberikan kapasitas yang cukup untuk

menyediakan daya pada beban puncak dengan variasi tegangan yang baik,

tetapi bila terjadi suatu gangguan pada jaringan sistem sama sekali tidak bisa

melayani beban tersebut. Jadi perlu diperbaiki terlebih dahulu. Tentu saja pada

sistem ini peralatan-peralatan pengamannya relatif sangat sedikit jumlahnya.

Kontinyuitas pelayanan, penyaluran jaringan distribusi tergantung pada

jenis dan macam sarana penyalur dan peralatan pengaman, dimana sarana

penyalur (jaringan distribusi) mempunyai tingkat kontinyuitas yang tergantung

pada susunan saluran dan cara pengaturan sistem operasinya yang pada khususnya

direncanakan dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan dan sifat beban.
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Tingkat kontinyuitas pelayanan dari sarana penyalur disusun berdasarkan

lamanya upaya menghidupkan kembali suplai setelah pemutusan karena

gangguan. (SPLN 52, 1983). Tingkat-tingkat tersebut adalah :

1. Tingkat 1: Dimungkinkan pada berjam-jam, yaitu waktu yang diperlukan untuk

mencari dan memperbaiki bagian yang rusak karena gangguan.

2. Tingkat 2 : Padam beberapa jam, yaitu yang diperlukan untuk mengirim

petugas ke lapangan, melokalisir kerusakan dan melakukan

manipulasi untuk menghidupkan sementara kembali dari arah atau

saluran yang lain.

3. Tingkat 3 : Pada beberapa menit, yaitu manipulasi oleh petugas yang stand by

di gardu atau dilakukan deteksi/pengukuran dan pelaksanaan

manipulasi jarak jauh dengan bantuan DCC (Distribution Control

Centre).

4. Tingkat 4 : Padam beberapa detik, yaitu pengamanan dan manipulasi secara

otomatis dari DCC.

5. Tingkat 5   : Tanpa padam yaitu jaringan dilengkapi instalasi cadangan terpisah

dan otomatis secara penuh dari DCC.

2.2.10 Analisa Keandalan Sistem Distribusi

Keandalan pelayanan listrik kepada konsumen merupakan sebuah

persyaratan yang semakin penting diperhatikan dalam era kehidupan modern.

Jangkauan sistem distribusi yang makin luas, kepadatan penduduk yang diikuti

kepadatan beban yang makin tinggi, dan lingkungan yang tidak bersahabat

merupakan faktor-faktor yang cenderung menurunkan keandalan sistem.

Perkembangan sistem distribusi biasanya dimulai dari bentuk sistem

radial. Laju kegagalan (failure rate, λ) saluran radial, untuk suatu lingkungan

tertentu yang homogen, sebanding dengan panjang saluran yang bersangkutan,

dan lama pemadaman (outage time, r), tergantung pada waktu yang dibutuhkan

untuk melakukan perbaikan dan pemulihan. Indikator keandalan yang paling

mendasar untuk sistem distribusi ada tiga macam, yaitu : (Master plan sistem

distribusi 20 kV untuk APJ Yogyakarta dan APJ Surakarta: 2001)
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1. Frekuensi (laju) kegagalan rata-rata (λs)

2. Lama pemadaman rata-rata tiap gangguan (rs)

3. Lama pemadaman rata-rata tahunan (Us)

Ketiga indeks dasar keandalan tersebut tidak dapat menggambarkan

seberapa besar dampak pemadaman itu bagi konsumen/pelanggan. Oleh karena

itu, dalam praktek diperlukan beberapa indeks tambahan yang dikenal dengan :

SAIFI, SAIDI, CAIDI, ASAI atau ASUI.

2.2.11 Indeks Keandalan Sistem Jaringan Distribusi

Indeks keandalan merupakan suatu indikator keandalan yang dinyatakan

dalam suatu besaran probabilitas. Sejumlah indeks sudah dikembangkan untuk

menyediakan suatu kerangka untuk mengevaluasi keandalan sistem tenaga.

Evaluasi keandalan sistem distribusi terdiri dari indeks titik beban dan indeks

sistem yang dipakai untuk memperoleh pengertian yang mendalam kedalam

keseluruhan capaian.

Ketepatan dalam rancangan pengoperasian, dan pemeliharaan/perawatan

sistem distribusi sangat membantu untuk pencapaian indeks keandalan yang

tinggi. ketepatan rencananya berpengaruh terhadap tinggi atau rendahnya indeks

frekuensi gangguan, sedangkan pemeliharaan/perawatan terutama akan

berpengaruh pada indeks lama gangguan.

Untuk menghitung besarnya nilai keandalan biasanya digunakan indeks

perkiraan angka keluar (outage) dan waktu perbaikan (repair duration) dari

masing-masing komponen sesuai dengan SPLN 59:1985.

Adapun perkiraan angka keluar dan waktu perbaikan dari komponen

adalah seperti terlihat pada tabel 2.2 , tabel 2.3 dan tabel 2.4 berikut ini :
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Tabel 2.2. Perkiraan angka keluar komponen sistem distribusi

KOMPONEN/ PERALATAN ANGKA KELUAR (OUTAGE)
Saluran Udara 0.2 /km/tahun

Kabel Saluran Bawah Tanah 0.07 /km/tahun

Pemutus Tenaga 0.004 /km/tahun

Saklar Beban 0.003 /unit/tahun

Saklar Pemisah 0.003 /unit/tahun

Penutup Balik 0.005 /unit/tahun

Penyambung Kabel 0.001 /unit/tahun

Trafo Distribusi 0.005 /unit/tahun

Pelindung Jaringan 0.005 /unit/tahun

Rel Tegangan Rendah
(Untuk Sistem Spot Network

0.001 /unit/tahun

Tabel 2.3. Data Kegagalan untuk Saluran Udara

Saluran Udara Angka Keluar
Sustained Failure Rate (λ/km/tahun) 0,2
Momentary Failure Rate (λ/km/tahun) 0,003
Waktu Pemadaman atau Repair Time (jam) 3
Waktu Pemindahan atau Switching Time(jam) 0,15

Tabel 2.4. Waktu operasi kerja dan pemulihan pelayanan

NO OPERASI KERJA WAKTU / JAM

1
Menerima panggilan adanya pemadaman dan waktu yang
dibutuhkan untuk perjalanan ke GI

0.5

2
Menerima panggilan adanya pemadaman dan waktu yang
dibutuhkan untuk perjalanan ke alat penutup kembali

1

3
Waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari satu gardu ke
gardu berikutnya.

0.16

4
Waktu yang dibutuhkan untuk sampai dari satu gardu ke
gardu berikutnya untuk sistem spot network

0.2

5
Waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa indikator
gangguan (hanya untuk sistem spindle)

0.083

6
Waktu yang dibutuhkan untuk membuka / menutup
pemutus tenaga atau penutup kembali

0.25

7
Waktu yang dibutuhkan untuk membuka/ menutup saklar
beban atau saklar pemisah

0.15

8
Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kawat
penghantar udara

3
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9
Waktu yang dibutuhkan untuk mencari lokasi gangguan
pada kabel bawah tanah

5

10
Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki kabel saluran
bawah tanah

10

11
Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti/memperbaiki
pemutus tenaga, saklar beban, penutup kembali atau saklar
pemisah

10

12
Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti penyambung
kabel (bulusan) untuk kabel berisolasi kertas

15

13 Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti trafo distribusi 10

14
Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti pelindung
jaringan

10

15 Waktu yang dibutuhkan untuk mengganti / memperbaiki
bus tegangan rendah

10

Untuk mengukur besar atau kecilnya pemutusan beban pada sistem

jaringan distribusi, dapat ditentukan dengan menggunakan dua parameter indeks

keandalan yang umum dipakai, yaitu (Sulasno, 2001):

1. Indeks Frekuensi Pemadaman Rata-Rata (SAIFI)

Indeks Frekuensi Pemadaman Rata-rata (System Average Interruption

Frequency Index / SAIFI), adalah jumlah banyaknya kegagalan pemadaman yang

terjadi per pelanggan yang dilayani oleh sistem dalam satu tahun, sesuai dengan

persamaan berikut (Oka Widnya, 2004) :

SAIFI =
∑ λkMk∑M

kali pemadaman

tahun
......................................( 2.2)

Dimana :

λk = frekuensi / laju kegagalan komponen

Mk = jumlah konsumen pada load point k.

M = total konsumen pada sistem distribusi

2. Indeks Lama Pemadaman Rata-Rata (SAIDI)

Indeks Lama Pemadaman Rata-rata (System Average Interruption

Duration Index), adalah jumlah lamanya kegagalan / pemadaman yang dialami

konsumen dalam satu tahun, dibagi dengan jumlah konsumen yang dilayani sesuai

dengan persamaan berikut (Oka Widnya, 2004):
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SAIDI =
∑UkMk∑M

.....................................................................( 2.3)

Dimana :

Uk = frekuensi / laju kegagalan komponen

Mk = jumlah konsumen pada load point k.

M = total konsumen pada sistem distribusi

Disamping kedua parameter keandalan yang umum dipakai diatas, ada

pula beberapa indeks lain yang dapat menunjukkan keandalan suatu sistem

distribusi. Beberapa diantaranya :

a. Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI)

Indeks ini didefinisikan sebagai lamanya kegagalan untuk pelanggan

yang mengalami gangguan selama satu tahun. Indeks ini ditentukan dengan

pembagian jumlah dari lamanya kegagalan secara terus-menerus untuk semua

pelanggan selama periode waktu yang telah ditentukan dengan jumlah semua

kegagalan pelanggan dalam satu tahun. Persamaan untuk CAIDI (rata-rata jangka

waktu gangguan saban gangguan pelanggan) ini dapat dilihat pada persamaan

dibawah ini (Oka Widnya, 2004) :

CAIDI =
∑UkMk∑Mkλk

..................................................................................( 2.4)

Dimana :

Uk = frekuensi / laju kegagalan komponen

Mk = jumlah konsumen pada load point k.

M = total konsumen pada sistem distribusi

λk = frekuensi / laju kegagalan komponen

b. Average Service Availability Index (ASAI)

Indeks ini adalah perbandingan dari jumlah total waktu pelanggan yang

dapat dilayani selama satu tahun terhadap total permintaan waktu pelanggan.

Permintaan waktu pelanggan adalah ditentukan sebagai dua belas bulan sehingga

rata-rata waktu permintaan adalah 8760 jam. Persamaan untuk ASAI (jam
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pelanggan dari layanan tersedia saban jam yang dituntut pelanggan) ini dapat

dilihat pada persamaan dibawah ini (Oka Widnya, 2004) :

ASAI =
∑Mk*8760-∑MkUk∑M*8760

.....................................................................( 2.5)

Dimana Mk adalah banyaknya pelanggan di titik beban k.

c. Average Service Unavailability Index (ASUI)

Indeks ini adalah nilai pelengkap dari ASAI yang mungkin kadang-

kadang diperlukan. Persamaan untuk ASUI (jam pelanggan dari layanan tak

tersedia saban jam pelanggan dituntut) ini dapat dilihat pada persamaan 2.6

dibawah ini (Oka Widnya, 2004).

ASUI = 1 – ASAI.............................................................................(2.6)

Kegunaan dari informasi indeks keandalan sistem adalah sangat lusa,

kegunaan-kegunaan yang paling umum meliputi :

1. Melengkapi manajemen dengan data capaian mengenai mutu layanan

pelanggan pada sistem listrik secara keseluruhan.

2. Untuk mengidentifikasi subsistem dan sirkuit dengan capaian dibawah standar

dan untuk memastikan penyebabnya.

3. Melengkapi manajemen dengan data capaian mengenai mutu layanan

pelanggan untuk masing-masing area operasi.

4. Menyediakan sejarah keandalan dari sirkuit individu untuk diskusi dengan

pelanggan sekarang atau calon pelanggan.

5. Memenuhi syarat pelaporan pengaturan.

6. Menyediakan suatu basis untuk menetapkan ukuran-ukuran kesinambungan

layanan.

7. Menyediakan data capaian yang penting bagi suatu pendekatan probabilistik

untuk studi keandalan sistem distribusi. (R. Billinton dan J.E. Billinton, 1989).

2.2.12 Keandalan Jaringan Distribusi untuk Sistem Seri

Suatu sistem seri dapat didefinisikan sebagai komponen-komponen

tertentu yang harus beroperasi semua untuk keberhasilan sistem dalam batas

keandalan atau hanya satu kehendak kegagalan untuk gangguan sistem-sistem.
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Blok diagram untuk sistem seri ditunjukkan seperti pada gambar 2.8 berikut

(Sulasno, 2001) :

Gambar 2.7 Blok Diagram untuk Sistem Seri

Bila beban sebuah sistem seri 2 komponen pada gambar, dianggap bahwa

komponen saling bebas dan mudah diperbaiki maka akan diperoleh suatu angka

laju kegagalan (λ).

Untuk dua komponen yang terhubung seri, angka laju kegagalan λsys

diperoleh :

λsys = λ1 + λ2 .....................................................................................(2.7)

dan untuk n komponen menjadi :

λsys = λ1 + λ2 + .....+ λn ..............................................................(2.8)

dengan jalan yang sama, didapat waktu rata-rata perbaikan sistem seri

dua komponen sebagai berikut :

rsys =
λ1r1 + λ2r2

λsys
.................................................................................(2.9)

sehingga untuk n komponen seri :

rsys =
λ1r1 + λ2r2+ . . . . .+ λnrn

λ1+ λ2+ . . . . .+λn
..........................................................(2.10)

sedangkan jumlah rata-rata sistem seri untuk 2 (dua) komponen adalah :

Usys = λ1 r1 + λ2 r2......................................................................(2.11)

Untuk n komponen :

Usys =∑ λ1r1
n
i=1 ............................................................................(2.12)

Dimana :

λsys = laju kegagalan sistem seri

λ1 = laju kegagalan komponen 1

rsys = waktu perbaikan sistem

21
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Usys = keluar rata-rata sistem/ ketidaktersediaan (tahunan)

2.2.13 Keandalan Jaringan Distribusi untuk Sistem Paralel

Definisi sistem paralel yaitu suatu rangkaian komponen, dimana

dibutuhkan satu komponen saja yang bekerja untuk menjadikan sistem berhasil

dalam hal keandalan atau sistem gagal hanya terjadi bila semua komponen tidak

bekerja. (Sulasno, 2001).

Blok diagram untuk sistem paralel dengan dua komponen ditunjukkan

pada gambar 2.9 berikut :

Gambar 2.8 Blok Diagram untuk sistem parallel

Waktu rata-rata perbaikan sistem parallel 2 komponen yaitu :

Rsys =
r1.r2r1+ r2………………………………......……………(2.13)

Sedangkan besarnya angka kegagalan sistem parallel adalah :

λsys =
λ1.λ2 ( r1 . r2)1+(λ1 . r1)+(1+ λ2 . r2) .........................................(2.14)

berbeda dengan sistem seri, persamaan sistem paralel 2 (dua) komponen

tidak mudah untuk memperluas bagi n komponen, hanya dalam sistem paralel

tertentu dapat mudah untuk menggabungkan 2 (dua) komponen dalam satu waktu.

2.2.14 Komponen-komponen sistem dalam menganalisis keandalan

Suatu sistem jaringan distribusi tenaga listrik memiliki banyak komponen

di dalamnya, seperti : transformator, circuit breaker, fuse, relay-relay, dan

sebagainya. Namun, di dalam menganalisis keandalan suatu sistem jaringan

distribusi, komponen-komponen yang umumnya diperhatikan tingkat laju

kegagalannya (λ) antara lain :

1. Transformator

2. Circuit Breaker

1

2
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3. Fuse

4. Saluran distribusi, baik berupa SUTM maupun SKBT

Selain tingkat laju kegagalannya (failure rate) dari masing-masing

komponen, nilai repair time serta switching time dari tiap komponen juga

diperlukan guna mengetahui nilai indeks keandalan sistem distribusi tersebut.

2.2.15 Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)

2.2.15.1 Photovoltaic

Photovoltaic (PV) adalah suatu sistem atau cara langsung (direct) untuk

mentransfer radiasi matahari atau energi cahaya menjadi energi listrik. Sistem

photovoltaic bekerja dengan prinsip efek photovoltaic .Efek photovoltaic adalah

fenomena dimana suatu sel photovoltaic dapat menyerap energi cahaya dan

merubahnya menjadi energi listrik.Efek photovoltaic didefinisikan sebagai suatu

fenomena munculnya voltase listrik akibat kontak dua elektroda yang

dihubungkan dengan sistem padatan atau cairan saat diexpose di bawah energi

cahaya.Energi solar atau radiasi cahaya terdiri dari biasan foton-foton yang

memiliki tingkat energi yang berbeda-beda. Perbedaan tingkat energi dari foton

cahaya inilah yang akan menentukan panjang gelombang dari spektrum cahaya.

Foton yang terserap oleh sel PV inilah yang akan memicu timbulnya energi listrik.

Ilustrasi mekanisme sel PV secara sederhana ditunjukkan pada gambar

2.10 berikut ini:

Gambar 2.9. Skema Sederhana Sistem Sel PV.
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2.2.16 Indeks Perhitungan Keandalan

Indeks keandalan yang akan dievaluasi biasanya menggunakan konsep

klasik yang akan menghitung : laju kegagalan rata-rata (λ), durasi pemadaman

rata-rata (r), dan ketidaktersediaan tahunan rata-rata (U). Indeks keandalan

merupakan suatu indikator keandalan yang dinyatakan dalam suatu besaran

probabilitas.

Keandalan dari pelayanan konsumen dapat dinyatakan dalam beberapa

indeks yang biasanya digunakan untuk mengukur keandalan dari suatu sistem.

Adapun indeks tersebut, diantaranya :

1. SAIFI (System Average Interruption Frequency Index). Merupakan ukuran

jumlah rata-rata dari gangguan yang terjadi dalam satu tahun dan ditetapkan ke

dalam bentuk persamaan :

SAIFI=
total jumlah gangguan pelanggan

total jumlah pelanggan

=
∑ λi.Ni∑Ni

.........................................................................(2.15)

2. SAIDI (System Average Interruption Duration Index). Merupakan waktu

kegagalan rata-rata dalam satu tahun untuk tiap pelanggan dan ditetapkan ke

dalam bentuk persamaan :

SAIDI=
total jumlah waktu gangguan yang dialami pelanggan

total jumlah pelanggan

=
∑Ui.Ni∑Ni

..............................................................................(2.16)

3. CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index). Merupakan lama

rata-rata dari sebuah gangguan yang pernah dialami oleh pelanggan dan

ditetapkan ke dalam bentuk persamaan :

CAIDI=
total jumlah waktu gangguan yang dialami pelanggan

total jumlah gangguan pelanggan



34

=
∑Ui.Ni∑ λiNi

..............................................................................(2.17)

4. CAIFI (Customer Average Interrruption Frequency Index). Merupakan lama

rata-rata dari gangguan pada pelanggan yang pernah mengalami gangguan

paling tidak satu kali dan ditetapkan ke dalam persamaan berikut :

CAIFI=
total jumlah gangguan pelanggan

total jumlah pelanggan yang mengalami gangguan

=
∑ λi.Ni∑UiNi

...............................................................................(2.18)

5. MAIFI (Momentary Average Interruption Frequency Index). Merupakan

frekuensi pemadaman rata-rata untuk tiap konsumen dalam kurun waktu

setahun yang disebabkan oleh gangguan sesaat dan ditetapkan ke dalam

persamaan berikut :

MAIFI=
momentary failure rate komponen

failure
rate x jumlah pelanggan pada saluran k

jumlah total pelanggan pada sistem

MAIFI= ∑λi.Ni∑Ni
...................................................................(2.19)

6. ASAI (Average System Availability Index). Disebut juga sebagai System

Reliability Index dan ditetapkan ke dalam bentuk persamaan :

ASAI=
8760-SAIDI

8760
................................................................(2.20)

7. ASUI (Average System Unavailability Index).

ASUI= 1-ASAI=
SAIDI

8760
...................................................(2.21)

Kegunaan dari informasi indeks keandalan sistem adalah sangat luas,

kegunaan-kegunaan yang paling umum meliputi (SPLN 59, 1985) :
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a. Melengkapi manajemen dengan data capaian mengenai mutu layanan

pelanggan pada sistem listrik secara keseluruhan.

b. Untuk mengidentifikasi subsistem dan sirkit dengan capaian di bawah standar

dan untuk memastikan penyebabnya.

c. Melengkapi manajemen dengan data capaian mengenai mutu layanan

pelanggan untuk masing-masing area operasi.

d. Menyediakan sejarah keandalan dari sirkit individu untuk diskusi dengan

pelanggan sekarang atau calon pelanggan.

e. Memenuhi syarat pelaporan pengaturan serta menyediakan suatu basis untuk

menetapkan ukuran-ukuran kesinambungan layanan.

f. Menyediakan data capaian yang penting bagi suatu pendekatan probabilistik

untuk studi keandalan sistem distribusi.

Tabel 2.5 Standar Indeks Keandalan

INDEKS STANDAR

SAIFI (System Average Interruption Frequency Index) 1.0

SAIDI (System Average Interruption Duration Index) 1.0 - 1.5 h

CAIDI (Costumer Average Interruption Frequency Index) 1.0 - 1.5 h

ASAI (Average System Availability Index) 0.99983

Sumber : (Dugan, 1996)

2.2.17 Analisis Energi Terselamatkan

Teknik value analysis atau analisis nilai adalah suatu teknik yang

digunakan untuk menuju hasil dalam penekanan biaya atau mengefektifkan biaya.

Hal ini merupakan pemusatan terhadap kebutuhan fungsional dan spesifikasinya.

Proses dan pelayanan menghasilkan produk yang terus ditinjau dengan tetap

memperhatikan persyaratan dalam melakukan proses dan pelayanan. Selain itu

faktor biaya juga tetap diperhatikan.
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Dalam konteks analisa keandalan sistem distribusi 20 kV, value analysis

berbanding lurus dengan perhitungan aspek ekonomis suatu indeks keandalan.

Perhitungan aspek ekonomis merupakan produk dari besar daya listrik yang

disalurkan waktu pemadaman dari tiap-tiap titik beban dan berdasarkan pada tarif

listrik yang berlaku. Pelaksanaan analisis nilai membutuhkan beberapa data,

antara lain topologi jaringan, data beban dan data pelanggan atau konsumen. Dari

data-data tersebut dapat dievaluasi mengenai mode kegagalannya. Mode

kegagalan ini (failure rate) menjadi dasar dalam melakukan analisa dan evaluasi

terhadap waktu pemadaman sistem distribusi 20 kV. Pemadaman sistem 20 kV

mengacu terhadap waktu pemadaman (repair time) dan waktu pemindahan

(switching time). Efek mode kegagalan tersebut disimulasikan terhadap titik

beban. Dengan data setiap titik beban tersebut dapat ditentukan besar energi yang

tidak tersalurkan. Sehingga berdasarkan setiap titik beban pula dapat dilakukan

sebuah evaluasi nilai kerugian bagi penyedia listrik dalam hal ini PT. PLN.

Dalam perhitungan analisis energi listrik terselamatkan terdapat beberapa

persamaan yang berkaitan dengan perhitungan aspek ekonomis. Adapun

persamaan yang digunakan dalam menghitung energi listrik terselamatkan pada

sistem yaitu :

1. ASIDI (Average System Interruption Duration Index) :

ASIDI merupakan indeks keandalan yang memiliki persamaan dengan

SAIDI, namun ASIDI memiliki nilai berdasarkan daya gangguan yang

terkoneksi pada seluruh sistem.

ASIDI =
kVa durasi gangguan  terkoneksi

kVa  system
.................................................(2.22)

2. ASIFI (Average System Interruption Frequency Index) :

ASIFI merupakan indeks keandalan yang memiliki persamaan dengan

SAIFI, namun ASIFI memiliki perhitungan berdasarkan daya gangguan yang

terkoneksi pada seluruh sistem.

ASIDI =
kVa gangguan terkoneksi

kVa  system
..........................................................(2.23)

3. NDE (Non Delivery Energy) :
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NDE=PC x tCA................................................................................(2.24)

Dimana :

NDE : Jumlah total energi yang tidak terkirim dalam durasi waktu

tertentu.

PC :  Jumlah total energi yang tidak terkirim

TCA :  Durasi waktu pemadaman

4. Biaya Kerugian per titik beban :

Biaya pada titik beban N :NDE   x   TDL.............................................(2.25

)

Dimana :

NDE     :  Jumlah total energi yang tidak terkirim dalam durasi waktu

tertentu.

TDL       :  Tarif Dasar Listrik Peraturan Menteri ESDM No. 19 Tahun

2014

5. Total Biaya kerugian setiap peralatan :

Kerugian : ∑ biaya pada load point......................................................(2.26)

Berikutnya adalah indeks keandalan mengenai nilai energi listrik

terselamatkan yang di definisikan sebagai Average Energy Not Supplied (AENS).

AENS (Average Energy Not Supplied) merupakan jumlah rata-rata energi listrik

yang tidak tersalurkan dalam suatu sistem distribusi tiap tahun. Hal ini

didefinisikan sebagai rasio dari total energi yang tidak diberikan untuk jumlah

pelanggan.

AENS=
Energi Total yang tak tersalurkan sistem

Total pelanggan yang dilayani
....................................(2.27)

Dimana AENS dapat dikerucutkan menjadi indeks ENS (Energy Not

Supplied) yang merupakan penjumlahan dari daya yang tidak tersuplai kepada

pelanggan selama periode satu tahun. Ini didefinisikan sebagai penjumlahan

energi tidak diberikan karena gangguan terhadap pasokan daya selama periode

tahun.
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ENS= ∑ [Gangguan (MW)x Durasi (h)].............................................(2.28)

6. Load Factor

Faktor beban (load factor) didefinisikan sebagai perbandingan antara

beban  rata-rata dengan beban puncak yang diukur untuk suatu periode waktu

tertentu. Beban puncak yang dimaksud adalah beban puncak sesaat atau beban

puncak rata-rata dalam interval tertentu, pada umumnya dipakai beban puncak

pada waktu 15 menit atau 30 menit. Untuk prakiraan besarnya faktor beban pada

masa yang akan datang dapat didekati dengan data statistik yang ada. Dari definisi

faktor beban dapat dituliskan menurut persamaan berikut:

FLD=
Br (beban rata rata)

Bp(beban puncak)
……………………..(2.29)

Pada persamaan tersebut beban rata-rata akan selalu bernilai lebih kecil

dari kebutuhan maksimum atau beban puncak, sehingga faktor beban akan selalu

lebih kecil dari 1 (satu).

7. Loss Factor

Perhitungan susut energi tahunan secara empiris dapat dilakukan dengan

menggunakan konstanta yang disebut dengan loss factor. Loss factor ditentukan

dari pola beban harian pada sistem yang akan diteliti. Loss factor dihitung dengan

menggunakan persamaan berikut:

FLS=0.15 FLD+(1-0.15 ) FLD
2 ……………..…(2.30)

Dimana:
FLS = Loss factor
FLD = Load factor

8. Susut Energi

Untuk perhitungan susut energi digunakan persamaan dengan parameter

rugi tembaga dan rugi beban kuadrat. Rugi tembaga atau rugi-rugi lainnya

berbanding lurus dengan kuadrat beban dan dengan adanya kurva beban dengan

waktu atau kurva lamanya pembebanan, maka dapatlah dibuat kurva rugi daya

dibagi waktu atau kurva lamanya rugi daya dimana setiap ordinatnya berbanding
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lurus dengan kuadrat setiap ordinat kurva bebannya. Dari kurva lamnya rugi daya,

dapat pula ditentukan rugi daya rata-ratanya selama periode tersebut. Luas dari

kurva lamanya rugi daya merupakan rugi energi selama periode tersebut. Dalam

perhitungan rugi energi sebaiknya dipakai faktor rugi yaitu perbandingan antara

rugi daya rata-rata dan rugi daya pada beban puncak dalam periode tertentu. Jadi

rugi daya rata-rata (susut energi) adalah:

Susut energi = Rugi Daya pada Beban Puncak × Loss Factor × 8760 ..(2.31)

dimana:

8760 merupakan jumlah jam dari periode tersebut (satu tahun=365 hari x 12

bulan)


