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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan dengan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk menganalisa pembebanan sebelum dan 

setelah pemasangan FACTS serta pengaruhnya pada nilai tegangan setiap bus beban 

dengan menggunakan software MATLAB toolbox PSAT. 

3.2 Data yang dibutuhkan 

Untuk melakukan penelitian ini maka dibutuhkan beberapa data diantaranya : 

1. Single diagram sistem transmisi 150 kV Riau 

Single diagram merupakan gambaran atau deskripsi  untuk membantu penulis 

dalam pembuatan jalur listrik dari sumber utama sampai ke beban. Dapat dilihat 

pada lampiran D. 

2. Data Parameter GI Riau, Data Pembangkit Riau, Data Bus Riau 

Parameter dari data-data tersebut digunakan untuk memudahkan mengetahui 

kondisi dan fungsi dari setiap bagian peralatan instalasi yang terpasang. Pada 

parameter GI Riau di masukan tegangan, active power, dan reactive power, pada 

parameter pembangkit di masukan daya keluaran pembangkit dan tegangan, pada 

data bus Riau di masukan Number of input, Number of Output, dan tegangan. Dapat 

dilihat pada lampiran D. 

3. Data Pengusaha Transmisi UPT Pekanbaru, Data Saluran SUTT 

Merupakan data yang digunakan untuk mengetahui karakteristik dari jenis kebel 

saluran transmisi 150 kV Riau dan mengetahui nilai R1, X1, dan B1 untuk  

menentukan impedansi seri, admitansi shunt ke tanah, dan admitansi seri. Dapat 

dilihat pada lampiran D. 
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3.3 Prosedur Alur Penelitian 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

            

 

 

                    

    

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

 

Mulai 

Pembuatan Single Diagram dengan  MATLAB (PSAT) 

Studi Aliran Daya Awal Sebelum Pemasangan FACTS 

1. Pemasangan SSSC Secara Seri 

2. Pemasangan STATCOM Secara Shunt 

1. Studi Aliran Daya Setelah Pemasangan SSSC 

2. Studi Aliran Daya Setelah Pemasangan STATCOM 

3. Membandingkan Hasil Pemasangan SSSC dan Hasil 

Pemasangan STATCOM 

Kemampuan Pembebanan 

Sudah Memenuhi 

SPLN1:1995? 

(+5% s/d – 10%) 

Analisa Loadability Bus Beban Sebelum dan Setelah Pemasangan SSSC 

Selesai 

Pengambilan Data Pembebanan, Data Pembangkitan, Data Saluran, 

Data Bus, dan Single Diagram 

1. Perhitungan Rating SSSC 

2. Perhitungan Rating STATCOM 
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3.4 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan proses dalam penelitian ini yang dilakukan dengan 

mencari data dan informasi yang berhubungan dengan penelitian pemerataan pembebanan 

dan peningkatan kapasitas saluran pada sistem transmisi, yaitu dengan mengumpulkan 

referensi-referensi dari berbagai media, jurnal, buku, penggunaan peralatan FACTS 

terhadap jaringan transmisi dan data dari PT. P3B (PERSERO) SUMATERA untuk 

digunakan sebagai simulasi dalam penelitian ini. 

3.5 Objek Penelitian 

Pada penelitian ini penulis mengambil objek yaitu data yang didapat dari PT. P3B 

(PERSERO) SUMATERA sebagai objek yang akan diteliti. Data yang akan didapat yaitu 

data single diagram, parameter GI, data pengusaha transmisi UPT, data pembangkit Riau, 

data bus, data saluran SUTT jaringan transmisi 150 kV Riau. Dengan menanbahkan 

FACTS pada simulasi aliran daya mengunakan software MATLAB toolbox PSAT, 

diharapkan dapat memberikan jawaban untuk mendapatkan pembebanan yang merata serta 

meningkatkan kapasitas saluran pada setiap bus beban sehingga mencegah terjadinya 

pemadaman pada daerah yang di aliri jaringan listrik. 

 

3.6 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk dapat meratakan pembebanan pada 

penyaluran daya listrik dan meningkatkan kapasitas saluran transmisi sehingga mencegah 

pemadaman listrik dan dapat mengurangi rugi-rugi daya. Seberapa besar pengaruh dari 

pemasangan SSSC terhadap pemerataan pembebanan dan peningkatan kapasitas saluran 

pada setiap bus beban jaringan transmisi 150 kV Riau. 

Penelitian tentang analisa perbandingan loadability sistem transmisi 150 kV Riau 

menggunakan SSSC dengan sofware Matlab toolbox PSAT adalah sebagai berikut: 

1. Menggambarkan single line diagram saluran transmisi 150 kV Riau pada sofware 

Matlab toolbox PSAT. 

2. Memasukan parameter pembangkit Riau saluran transmisi 150 kV Riau. 

3. Memasukan parameter kapasitas Gardu Induk yang ada pada saluran transmisi 150 

kV Riau. 

4. Memasukan parameter data penghantar yang digunakan pada saluran transmisi 150 

kV Riau. 
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5. Memasukan parameter kapasitas bus pengirim dan bus penerima pada saluran 

transmisi 150 kV Riau. 

6. Memasukan parameter data saluran kabel pada saluran transmisi 150 kV Riau. 

7. Melakukan studi aliran daya awal dengan sofware Matlab toolbox PSAT sebelum 

pemasangan FACTS untuk mengetahui profil tegangan yang belum memenuhi 

range (0,9 pu s/d 1,05 pu) pada saluran transmisi 150 kV Riau.. 

8. Mengamati rugi-rugi daya pada static report PSAT 2.1.8 sebelum pemasangan 

FACTS pada saluran transmisi 150 kV Riau. 

9. Melakukan perhitungan rating SSSC untuk dapat mengetahui kapasitas SSSC yang 

akan dipasang secara seri pada saluran transmisi dan melakukan perhitungan rating 

STATCOM untuk mengetahui kapasitas STATCOM yang akan dipasang secara 

shunt pada saluran transmis yang tidak memenugi range.  

10. Melakukan pemasangan SSSC secara seri pada saluran transmisi yang belum 

memenuhi range. Dalam pemasangan SSSC terlebih dahulu melihat profil tegangan 

masing-masing bus, pemasangan SSSC dilakukan pada saluran bus-bus yang 

tegangannya tidak memenuhi range standar pada saluran transmisi 150 kV Riau.. 

11. Melakukan pemasangan STATCOM secara shunt pada saluran transmisi yang 

belum memenuhi range. Dalam pemasangan STATCOM terlebih dahulu melihat 

profil tegangan masing-masing bus, pemasangan STATCOM dilakukan pada bus-

bus yang tegangannya tidak memenuhi range  pada saluran transmisi 150 kV Riau. 

12. Melakukan studi aliran daya setelah pemasangan SSSC dan setelah pemasangan 

STATCOM. 

13. Membandingkan dan menganalisis hasil studi aliran daya SSSC dan hasil studi 

aliran daya STATCOM yang di fokuskan pada tegangan yang tidak memenuhi 

range standar PLN dan melihat peningkatan pada kapasitas saluran pada masing-

masing bus beban. 

14. Menganalisis aliran daya dari bus ke bus sebelum dan setelah pemasangan SSSC 

pada bus beban yang tidak merata saluran transmisi 150 kV Riau. 

 

3.7 Tahapan Analisa Data 

Pada penelitian ini data yang sudah disimulasikan dengan menggunakan Matlab, 

akan dilakukan analisis terhadap aliran daya dengan menggunakan metode Newton-

Raphson untuk mendapatkan pemerataan pembebanan pada bus setiap sistem. Fokus utama 
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dari penelitian ini adalah menyalurkan listrik secara merata serta peningkatan kapasitas 

saluran transmisi 150 kV Riau sehingga mengurangi terjadinya pemadaman dan dapat 

mengurangi rugi-rugi daya. Analisa aliran daya dilakukan dengan beberapa tahap, yaitu : 

1. Studi Aliran Daya Awal Sistem Transmisi 150 kV Riau 

Melakukan running program menggunakan software matlab toolbox PSAT 

2.1.8 dan menganalisis hasil dari running program. 

2. Aliran Daya dengan Pemasangan SSSC 

Melakukan pemasangan SSSC pada bus saluran transmisi yang tegangannya 

tidak merata atau tidak memenuhi standar dan menganalisis pengaruh dari 

pemasangan SSSC pada saluran transmisi yang tidak memenuhi range tersebut. 

3. Aliran Daya dengan Pemasangan STATCOM 

Melakukan pemasangan STATCOM pada bus saluran transmisi yang 

tegangannya tidak merata atau tidak memenuhi standar dan menganalisis 

pengaruh dari pemasangan STATCOM pada saluran transmisi yang tidak 

memenuhi range tersebut. 

4. Membandingkan Hasil Pemasangan SSSC dan STATCOM 

Setelah diketahui hasil dari pemasangan SSSC dan hasil dari Pemasangan 

STATCOM maka dilakukan analisis perbandingan pengaruh dari pemasangan 

SSSC dan STATCOM terhadap tegangan pada bus yang tidak memenuhi range 

standar PLN. 

5. Aliran Daya Dari Bus p Ke Bus q dan bus q ke bus p Sebelum Pemasangan 

SSSC 

Menganalisis aliran daya dari bus ke bus dan mengetahui daya nyata, daya 

reaktif, rugi-rugi daya nyata, dan rugi-rugi daya reaktif sebelum pemasanagan 

SSSC. 

6. Aliran Daya Dari Bus p Ke Bus q dan bus q ke bus p Setelah Pemasangan SSSC 

Menganalisis aliran daya dari bus ke bus dan mengetahui pengaruhnya 

terhadap daya nyata, daya reaktif, rugi-rugi daya nyata, dan rugi-rugi daya 

reaktif setelah pemasanagan SSSC. 

7. Data saluran transmisi 150 kV Riau 

Suatu saluran transmisi akan mempunyai resitansi dan reaktansi yang 

bersama-sama membentuk impedansi. Impedansi yang merupakan penolakan 

terhadap arus bolak-balik. Untuk menentukan nilai impedansi dan admitansi 
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maka perlu dilakukan perhitungan. Yaitu menggunakan rumus impedansi seri 

dengan metode Newton-Raphson. Dimana, nilai resistansi dan reaktansi belum 

diketahui antara bus pada sistem Riau sehingga perlu dilakukan perhitungan. 

Untuk mendapatkan nilai resistansi dan reaktansi maka data yang diperlukan 

yaitu pada tabel data trafo penghantar terpasang di Riau berdasarkan rumus 

resistansi dan reaktansi. 

8. Data admitansi seri saluran transmisi 150 kV Riau 

Jika sudah diketahui impedasi seri pada tahap 7 diatas maka dapat 

dilakukan perhitungan admitansi seri pada saluran transmisi 150 kV Riau. 

Admitansi yang merupakan arus listrik efektif terhadap tegangannya untuk 

sinyal listrik arus bolak balik. Untuk itu dilakakukan perhitungan untuk 

mengetahui nilai admitansinya. 


