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BAB III 

METODOLOGI  PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif yang mengkaji 

ketentuan mengenai metode-metode yang digunakan dalam penelitian “Studi Pemasangan 

Distributed Generation pada PT.PLN Rayon PKL Kerinci Penyulang OGF Sorek 

Menggunakan Metode Voltage Stability Index (VSI). Penambahan DG pada jaringan tersebut 

bertujukan untuk mengurangi losess pada jaringan. Dengan adanya penurunan losess tersebut 

diharapkan akan menurunkan biaya operasi sehingga akan terjadi efisiensi pada energi operasi 

sistem tersebut. 

3.2 Data yang Dibutuhkan 

 Untuk menyelesaikan penelitian ini, maka dibutuhkan data-data dalam penelitian ini, 

antara lain : 

1. Single line diagram. 

2. Data impedansi untuk tiap-tiap saluran. 

3. Data beban trafo. 

4. Data panjang saluran 

3.3 Tahap Penelitian 

 Berdasarkan penjelasan tersebut maka metode-metode yang digunakan 

dalam penelitian ini terangkum dalam Flowchart alur sebagai berikut. 
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Gambar 3.1 Flow Chart Tahap Penelitian 
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3.4 Studi Literatur 

Dalam suatu penelitian studi literatur memiliki peranan penting, karena dapat 

dimanfaatkan sebagai landasan logika berfikir dalam menyelesaikan masalah secara ilmiah. 

Studi literatur dilakukan daengan cara mempelajari teori-teori yang akan digunakan untuk 

mencapai tujuan suatu penelitian. 

3.5 Studi Pustaka 

Studi pustaka adalah suatu pembahasan yang berdasarkan pada buku-buku referensi 

yang bertujuan untuk memperkuat materi pembahasan maupun sebagai dasar untuk 

menggunakan rumus-rumus tertentu dalam menganalisa pengolahan data terkait penelitian. 

3.6 Pengambilan Data 

Pengambilan data ini dimulai dengan cara pengamatan langsung di PT. PLN (Persero). 

Kemudian wawancara dan diskusi dilakukan dengan kariawan di Kantor PLN. Data yang 

diambil adalah sebagai berikut: 

1. Data Single line diagram. 

2. Data impedansi untuk tiap-tiap saluran digunakan untuk menghitung indeks kesetabilan 

tegangan pada bus. 

3. Data beban baik daya aktif maupun daya reaktif juga digunakan untuk menghitung 

aliran daya pada penyulang.  

4. Data panjang saluran digunakan menghitung aliran daya. 

3.7 Simulasi aliran daya 

Simulasi aliran daya dilakukan untuk mendapatkan nilai tegangan dari masing-masing bus, 

besarnya nilai arus dan daya yang mengalir pada sistem. Untuk pencarian aliran daya pada 

penelitian ini menggunakan ETAP. Adapun langkah-langkah untuk eksekusi adalah sebagai 

berikut: 

1. Pilih load flow analisis pada menu toolbar program 
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Gambar 3.2 Load Flow Analisis 

2. Pilih Edit Study Case 

  

 

Gambar 3.3 Edit Study Case 

Kemudian akan muncul lampiran Load Flow Study Case seperti gambar berikut: 

 

Gambar 3.4 Load Flow Study Case 

 Kemudian pilih metode Newton-Raphson 

3. Pilih Run Load Flow 

 

Gambar 3.5 Run Load Flow 
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3.8 Menghitung Voltage Stability Index (VSI) 

Setelah didapatkanya nilai tegangan dan arus melalui perhitungan aliran daya, setelah itu 

melakukan perhitungan dengan metode Voltage Stability indeks menggunakan persamaan 

2.14, metode ini digunakan untuk menentukan tingkat kestabilan dari tiap-tiap bus. Dari 

metode ini didapatkan hasil indeks pada masing-masing bus dari tiap-tiap bus ini lah yang 

menjadi dasar untuk menepatkan DG. Nanti DG ini akan dipasang pada bus yang memiliki 

indeks terkecil. 

3.9 Pemasangan DG 

 

 Menentukan penempatan Distributed Generation (DG) pada bus yang memiliki 

indeks kestabilan terendah sehingga diharapkan terjadi penurunan pada nilai losess jaringan 

dan jatuh tegangan. 

3.10 Anaalisa dan Hasil 

 Analisis masalah berisi mengenai perhitungan aliran daya dan perhitungan indeks 

kestabilan tegangan jaringan distribusi 20 kV. Kemudian pemasangan DG pada penyulang 

OGF Sorek ditempatkan berdasarkan hasil pengolahan data yang mengacu pada teori meode 

Voltage Stability Index (VSI), DG tersebut ditempatkan pada bus yang mempunyai nilai indek 

terkecil  sehingga dapat mengurangi rugi-rigi daya pada sistim jaringan distribusi 20 kV, 

kemudian membandingkan hasil kestabilan tegangan dan rugi rugi daya sebelum pemasngan 

DG dan setelah pemasangan DG. 


