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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya dunia teknologi baik di bidang industri, usaha, maupun

rumah tangga yang mana semua kebutuhan tersebut membutuhkan adanya daya listrik,

hampir semua peralatan kebutuhan sehari-hari membutuhkan adanya daya listrik, maka

PLN sebagai operator dan pemasok utama energi listrik tentunya harus dapat memenuhi

penyediaan kebutuhan tenaga listrik dengan pelayanan penyediaan tenaga listrik yang

mempunyai tingkat keandalan sistem pendistribusian yang handal.

Keandalan sistem tenaga listrik dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan

sistem untuk memberikan suatu pasokan tenaga listrik yang cukup dengan kualitas yang

memuaskan. Semakin meningkatnya kebutuhan akan tenaga listrik, menuntut suatu sistem

tenaga listrik yang mempunyai keandalan dalam penyediaan dan penyaluran dayanya pada

suatu jaringan distribusi.

Keandalan sistem distribusi menentukankan kontinuitas tenaga listrik sehingga

berpengaruh terhadap konsumen. Dengan semakin lancarnya kontinuitas tenaga listrik ke

konsumen maka semakin andallah suatu sistem distribusi tersebut. Peran utama dari sistem

distribusi tenaga listrik adalah menyalurkan energi listrik secara kontinuitas dari sumber

(pembangkit) ke konsumen.

Dengan adanya jarak dalam penyaluran daya listrik antara pembangkit ke

konsumen maka diperlukanlah saluran distribusi dan tranmisi. Dengan jauhnya jarak antara

konsumen ke pembangkit kemungkinan besar gangguanpun akan terjadi semakin besar.

Hantaran udara berpotensi memiliki gangguan eksternal kelistrikan berupa gangguan alam

seperti angin kencang, petir, badai, gempa, pohon tumbang, ranting atau dahan pohon yang

menyentuh jaringan listrik. Selain gangguan tersebut gangguan juga dapat disebabkan oleh

gangguan sendiri (internal) berupa kerusakan pada alat-alat baik pada trafo, generator,

pada gardu induk, dan juga pada sistem distribusi tersebut.

Gangguan- gangguan yang terjadi di atas seharusnya cepat ditangani karena akan

menghambat kontiniutas pendistribusian daya listrik ke konsumen. Dengan demikian akan

mengakibatkan kegagalan penyaluran tenaga listrik yang di sebabkan oleh pemutusan

sumber listrik ke konsumen. Dengan kata lain sistem distribusi telah menyimpang dari

keadaan normal. Gangguan atau kerusakan dalam sistem distribusi tenaga listrik akan
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mempengaruhi nilai keandalan sistem distribusi. Sedangkan keandalan pada jaringan

distribusi memiliki peranan besar dalam memenuhi kebutuhan tenaga listrik pada setiap

konsumen. Oleh peranannya yang sangat penting bagi konsumen, maka penyaluran listrik

oleh PT. PLN tidak boleh terputus selama 24 jam per hari. Oleh sebab itu PLN berusaha

memenuhi kebutuhan daya yang meningkat dan juga memperbaiki mutu keandalan

pelayanan sehingga suplai daya listrik dan kontinuitas dari suplai daya listrik tetap terjaga.

Dengan demikian perlu dilakuakan studi tentang perhitungan tingkat keandalan di suatu

sistem distribusi 20 kV untuk mengetahui apakah sistem tersebut sudah memberikan

pelayanan yang memuaskan terhadap konsumen. Ada beberapa teknik analitik yang

digunakan untuk melakukan evaluasi sistem keandalan jaringan distribusi 20 kV, salah

satunya yaitu menggunakan metode Section Technique dan metode RIA (Reliability Index

Assessment).

Metode Section Technique adalah suatu metode analisis evaluasi yang dapat

digunakan pada beberapa hal, salah satunya yaitu analisis keandalan suatu sistem jaringan

distribusi. Dengan menggunakan metode ini maka dapat diketahui load point-load point

yang sering mengalami gangguan[2]. Pada metode section technique melakukan evaluasi

keandalan dengan cara memecah sistem dalam bagian-bagian yang lebih kecil atau section

terlebih dahulu, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan dalam perhitungan menentukan

indeks-indeks keandalan dapat diminimalkan, serta waktu yang dibutuhkan untuk

mendapatkan nilai indeks-indeks keandalan lebih singkat[3]. Sedangkan metode RIA

adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk memprediksi gangguan pada sistem

distribusi berdasarkan topologi sistem dan data-data mengenai keandalan komponen.

Secara fungsional metode RIA mendata kegagalan yang terjadi pada peralatan secara

komprehensif, lalu mengidentifikasi kegagalan tersebut sehingga dapat dihasilkan indeks-

indeks keandalan. Adapun indeks-indeks keandalan yang dihitung yaitu: SAIFI (System

Average Interruption Frequency Index), SAIDI (System Average Interruption Duration

Index), dan CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index)[3].

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tugas akhir dengan judul “Analisis Keandalan Sistem Jaringan Distribusi 20

kV di PT.PLN (Persero) Rayon Panam Feeder 4 Lobak Menggunakan Metode

Section Technique dan Metode RIA (Reliability Index Assessment)”.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan latar belakang tugas akhir ini maka masalah yang dapat

diambil dari tugas akhir ini adalah bagaimana menentukan tingkat keandalan sistem

distribusi 20 kV pada sebuah feeder menggunakan metode Section Technique dan metode

RIA (Reliability Index Assessment).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa tingkat

keandalan sistem distribusi 20 kV yang ditinjau dari jumlah pelanggan, jumlah gangguan

dan jumlah lama pemadaman menggunakan metode Section Technique dan metode RIA

(Reliability Index Assessment).

1.4 Batasan Masalah

Agar pembahasan ini lebih terfokus pada pokok pembahasan maka pembahasan

hanya diakukan untuk beberapa hal sebagai:

1. Menghitung indeks keandalan jaringan distribusi berdasarkan pada data

lama pemadaman, penyebab gangguan pemadaman, jumlah pelanggan

menggunakan metode Section Technique dan RIA (Reliability Index

Assessment).

2. Analisa keandalan sistem jaringan distribusi di feeder 4 Lobak Rayon

Panam.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat bisa diambil dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keandalan sistem jaringan

distribusi di PT.PLN (Persero) feeder 4 Lobak Rayon Panam.

2. Sebagai pengembangan ilmu teknologi khususnya dibidang Teknik Elektro.


