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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Peran utama dari sistem distribusi tenaga listrik adalah menyalurkan energi 

listrik secara andal dan terus menerus dari sistem transmisi menuju beban dan 

pelanggan, Sedangkan tenaga listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat 

penting bagi masyarakat. Tenaga listrik dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan 

kebutuhan seperti sarana penerangan dalam kehidupan sehari-hari dan untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. PT. PLN (Persero) merupakan satu-

satunya badan usaha milik negara yang bergerak dibidang jasa penyediaan tenaga 

listrik sampai penyaluran tenaga lisrtik kepada konsumen [1]. 

 Berdasarkan UU No.30 tahun 2009 tentang ketenagalistrikan pasal 28, 

tertulis bahwa pemegang izin usaha penyedian tenaga listrik wajib menyediakan 

tenga listrik yang memenuhi standar mutu keandalan yang berlaku dan memberikan 

pelayanan yang sebaik-baiknya kepada konsumen dan masyarakat. Hal ini menuntut 

penyedian tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya, 

sehingga dapat meminimalisirkan pemadaman untuk menjaga kepuasan suatu 

pelanggan. Seiring dengan berkembangnya teknologi, industri, dan meningkatnya 

kebutuhan akan energi lisrtik, maka dibutuhkan pasokan energi lisrtrik yang cukup 

andal. Keandalan akan pasokan energi listrik merupakan kepuasan bagi para 

pelanggan. Dengan begitu PT. PLN (persero) demi menjaga keandalan suatu sistem 

penyaluran tenaga listrik menggunakan sistem pengoperasian yang mempunyai 

tingkat keandalan yang tinggi, dikarenakan PT. PLN (persero) mempunyai visi yang 

diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang dinilai dari SAIDI (System Average 

Interuption Duration Index), SAIFI (System Average Interuption Frequency Index). 

Oleh karena itu diperlukan suatu sistem operasi yang mempunyai tingkat keandalan 

yang sangat baik. Dengan begitu, maka akan tercapailah misi perusahaan,menjadi 
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sebagai peusahaan yang berkelas dunia dan berkembang dengan potensi yang baik.  

[2].  

Keandalan suatu sistem distribusi adalah peluang suatu komponen atau sistem 

distribusi dalam memenuhi fungsi yang dibutuhkan dalam periode tertentu. 

Penigkatan kebutuhan akan listrik menuntut suatu sistem distribusi tenaga listrik yang 

mempunyai tingkat keandalan yang baik. Pada sistem distribusi, kualitas keandalan 

dapat dilihat dari lamanya waktu pemadaman dan seberapa sering pemadaman itu 

terjadi dalam satu satuan waktu, seperti dalam satu tahun. Sebuah sistem distribusi 

mempunyai nilai keandalan tertentu, yang tergantung dari keandalan sistem distribusi, 

yang diperoleh dengan menghitung tingkat keandalannya. Indeks keandalan 

merupakan ukuran keandalan dari suatu sistem distribusi yang dinyatakan dalam 

besaran probabilitas. Dalam penyaluran tenaga listrik, tingkat keandalan JTM 

(Jaringan Tegangan Menengah) sangat diperlukan karena ini merupakan faktor yang 

sangat berpengaruh terhadap kesinambungan penyaluran energi listrik sampai kepada 

konsumen. [3].  

Pekanbaru merupakan kota dengan aktifitas bisnis yang besar hal itu 

dikarenakan pekanbaru adalah ibu kota provinsi Riau hampir seluruh sudut dibagian 

kota pekanbaru rata-rata merupakan wilayah yang padat dengan aktifitas bisnis. Salah 

satu hal yang sangat penting dalam menjaga kelancaran dalam bidang tersebut adalah 

energi listrik,  kelancaran dari penyaluran energi listrik tersebut menjadi tanggung 

jawab oleh pihak penyedia listrik yaitu PLN. 

PLN pekanbaru memiliki 5 unit Rayon disetiap Rayon tersebut memiliki 

tingkat gangguan yang berbeda-beda, diantaranya adalah Rayon Marpoyan dengan 

gangguan 372, Rayon Panam dengan gangguan 285, Rayon Kota Timur dengan 

gangguan 299, Rayon Kota Barat dengan gangguan 233, dan Rayon Rumbai dengan 

gangguan 180. Berdasarkan dengan tingkat gangguan tersebut Rayon kota barat 

merupakan salah satu Rayon yang memiliki tingkat gangguan yang banyak, 

disamping itu Rayon Kota Barat memiliki konsumen yang tergolong dalam kelompok 
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bisnis yang cukup banyak di kota pekanbaru, baik itu bisnis kuliner,properti,hotel dan 

lain-lain. Dimana lokasi dari 4 feeder ini adalah feeder Subrantas dari jalan Air Hitam 

sampai jalan Siak 2, jln. Pemuda Ujung, jln. Kayu Manis, dan jln. Riau, feeder Bakti 

dari jln. Nangka Ujung, jln. Arengka 1, jln. Bhakti, jln. Paus, jln. Terubuk, feeder 

Sukajaya dari jln. Nangka, jln. Sukajaya, jln. Fajar, dan pada feeder Rengas dari 

jln.Cempaka, jln.A.yani, jln. Melur, jln. Kenaga, jln.pangeran Hidayat, jln. Cikditiro, 

jln. Teratai, jln. K.H. Ahmad Dahlan. maka dari itu pihak dari Rayon kota barat harus 

dapat memastikan kontinuitas agar berjalan dengan baik.   

PT. PLN (Persero) Rayon Pekanbaru Kota Barat sudah lama melayani dan 

menyediakan kebutuhan listrik di daerah Pekanbaru. PT. PLN (Persero) Rayon 

Pekanbaru Kota Barat memiliki beberapa feeder yang berfungsi untuk menyalurkan 

energi listrik ke titik-titik beban. Menurut data gangguan yang telah didapatkan 

sehatuhan terakhir (bulan Agustus 2016 sampai juli 2017) gangguan dari masing-

masing 12 feeder adalah Exp Unri (0), Arengka (11) gangguan, Ketapang (11) 

gangguan, Ubar (11), Riau (14) gangguan, Akasia (14) gangguan, Tambusai (15) 

gangguan, Jendral (18) gangguan, Rengas (31) gangguan, Bakti (33) gangguan, 

Sukajaya (36) gangguan, Subrantas (39) gangguan. Pada Rayon Kota Barat, terdapat 

4 feeder yang paling banyak mengalami penurunan keandalan sistem distribusi yang 

ditandai dengan seringanya pemadaman listrik yaitu pada feeder Subrantas dengan 

total gangguan sebanyak 39 gangguan serta lama pemadaman selama 1446.89 Menit 

(24.7 jam), feeder Bakti dengan total gangguan sebanyak 33 gangguan serta lama 

pemadaman selama 976.1 Menit (16.16 jam), feeder Sukajaya dengan total gangguan 

sebanyak 36 gangguan serta lama pemadaman selama 1204.8 Menit (20.4 jam), dan 

terakhir pada feeder Rengas dengan total gangguan sebanyak 31 gangguan serta lama 

pemadaman selama 1219.3 Menit (20.19 jam). Sehingga dapat menurunkan kualitas 

pelayanan lisrtik terhadap konsumen [4]. Adapun metode perhitungan keandalan 

yang digunakan adalah menggunakan Metode FMEA (Failure Mode And Effect 

Analysis) dimana metode ini menghitung keandalan suatu komponen/peralatan 
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berdasarkan efek kegagalan yang dialami oleh sistem itu sendiri [5]. Oleh sebab itu, 

dalam memberikan pelayanan yang baik, PT. PLN (Persero) Rayon Pekanbaru Kota 

Barat harus memperhatikan hal - hal yang dapat menurunkan keandalan sistem 

jaringan distribusi dan juga gangguan yang berdampak pada kualitas pelayanan listrik 

serta kenyamanan para konsumen. 

Pada Penelitian tugas akhir ini penulis memilih jaringan distribusi 20 KV  

pada Rayon Kota Barat Pekanbaru untuk diteliti karena dari data yang sudah didapat 

setahun terakhir dari bulan Agustus 2016 sampai juli 2017 diketahui pada Rayon 

tersebut sering mengalami gangguan yang ditandai dengan adanya pemadaman. 

Metode FMEA (Failure Mode And Effect Analysis) dipilih sebagai metode yang 

dapat menentukan nilai dari handal atau tidaknya suatu komponen pada jaringan 

distribusi 20 KV, Serta ditambah dengan menghitung nilai ASAI (Averange Service 

Availability Index) dimana nilai ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan 

suatu sistem dalam menyuplai dan menyediakan suatu sistem untuk dalam jangka 

waktu 1 tahun.  

Dari latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis ingin melakukan 

penelitian mengenai “Analisis Keandalan Sistem Jaringan Distribusi 20 kV pada 

PT. PLN (Persero) Rayon Pekanbaru Kota Barat dengan menggunakan FMEA” 

(Failure Mode And Effect Analysis). Sehingga diharapkan dari hasil penelitian ini 

dapat menjadi pertimbangan untuk Rayon Kota Barat Pekanbaru. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut yang menjadi rumusan 

masalah tugas akhir ini sebagai berikut :   

1. Bagaimana tingkat keandalan suatu sistem jaringan distribusi 20 kV pada 

4 feeder Rayon Kota Barat Pekanbaru? 

2. Apakah nilai RPN pada 4 feeder sudah memenuhi standar yang sudah 

ditetapkan? 
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3. Bagaimana tingkat kemampuan suatu sistem  pada 4  feeder dengan   

mencari nilai dari ASAI (Average service Availability index)?   

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah sebegai berikut : 

1. Mengetahui dan menganalisa tingkat keandalan suatu sistem jaringan 

distribusi 20 KV yang ditinjau langsung dari pelanggan, jumlah pelanggan, 

single line, dan jumlah lama pemadaman.  

2. Mengetahui tingkat keandalan 4 feeder dari nilai RPN yang didapatkan sesuai 

dengan standar yang telah ditetapkan dengan menggunakan metode FMEA 

(Failure Mode And Effect Analysis). 

3. Mengetahui tingkat  kemampuan suatu sistem dalam menyuplai dan 

menyediakan suatu sistem untuk dalam jangka waktu 1 tahun pada 4 feeder di 

Rayon Kota Barat dengan mencari nilai ASAI (Average service Availability 

index). 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Pembahasan terfokus pada PT. PLN (Persero) Rayon Pekanbaru Kota Barat. 

2. Data sekunder yang digunakan adalah data gangguan setiap feeder yang 

diperoleh dari PT. PLN (Persero) Rayon Pekanbaru Kota Barat pada periode 

bulan Agustus 2016 sampai dengan bulan Juli 2017 (satu tahun terakhir). 

3. Dari 12 feeder yang terdapat pada PT. PLN (persero) Rayon Kota Barat hanya 

terfokus pada 4 feeder saja yang paling sering mengalami gangguan 

pemadaman yaitu feeder Subrantas, feeder Bakti, feeder Sukajaya,dan  feeder 

Rengas. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

1. Memberikan gambaran kondisi keandalan sistem jaringan distribusi 20 kV 

pada Rayon Kota Barat. 

2. Sebagai bahan pertimbangan untuk mengetahui tingkat keandalan distribusi 

20 kv pada PT.PLN (persero) Rayon Kota Barat. 

3. Sebagai pengembangan ilmu teknologi khususnya dibidang Teknik Elektro. 


