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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam proses penelitian ini penulis melakukan penelitian kuantitatif yang

menganalisa suatu keandalan sistem distribusi 20 kV menggunkan metode Section

Technique dan metode RIA (Reliability Index Assessment). Adapun hasil dari kedua

metode ini adalah nilai indeks keandalan seperti SAIFI( System Average Interruption

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

CAIDI(Customer Average Interruption Duration Index).

3.2 Data yang Dibutuhkan

Untuk menyelasaikan penelitian tugas akhir ini maka dibutuhkan data-data dalam

penelitian ini, adapun data-data yang dibutuhkan sebagai berikut:

1. Single Line diagram penyulang

2. Jumlah pelanggan tiap titik beban

3. Data panjang saluran penyulang

4. Data gangguan pada penyulang

3.3 Tahapan Penelitian

Adapun tahapan dalam penyelasain penelitian ini memiliki beberepa proses yang

harus dilakukan untuk menyelasaikam penelitian ini, Adapun proses-proses penelitian ini

seperti gambar 3.1 berikut ini:
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Gambar 3.1 Flow Chart Tahapan penelitian

3.4 Studi Literatur

Studi literatur memiliki peranan yang penting dalam suatu penelitian karena dapat

dimanfaatkan sebagai landasan logika berfikir dalam menyelesaikan masalah secara

ilmiah.  Studi literatur dilakukan dengan cara mempelajari teori-teori yang akan digunakan

untuk mencapai tujuan suatu penelitian.

3.5 Pengumpulan Data

Dalam proses pengumpulan data tugas akhir ini penulis melakukan penelitian

dengan cara pengamatan langsung ke lapangan dan pengambilan data-data sistem serta

tinjauan pustaka yang di butuhkan, selain itu untuk lebih meyakini kondisi sistem juga di



III-3

lakukan tanya jawab dengan pihak PT.PLN (Persero). Adapun data-data yang di butuhkan

dalam proses pengumpulan data adalah sebagai berikut:

1. Data single line diagram penyulang

Data single line diagram digunakan untuk mengetahui komponen-komponen apa

saja yang ada pada plant dan titik beban (load point) plant tersebut.

2. Data jumlah pelanggan tiap load point

Data jumlah pelanggan tiap load point digunakan untuk mengetahui jumlah total

pelanggan setiap load point pada suatu feeder, dan juga untuk mengetahui

keandalan tiap load point tersebut.

3. Data panjang  saluran

Data pajang saluran di butuhkan untuk mengetahui panjang saluran distribusi

penyelung tersebut untuk medapatkan hasil nilai indek keandalan pada suatu

feeder. Adapun data jumlah saluran  yang dibutuhkan berdasarkan panjang saluran

suatu feeder.

4. Data gangguan pada penyulang

Data gangguan pada penyulang di butuhkan untuk mengetahui tingkat kehandalan

suatu feeder dalam satu tahun. Data gangguan tersebut berupa data saluran udara

dan juga kerusakan yang terjadi pada peralatan seperti Circuit Breaker, Trapo,

sectionalizer.

3.6 Analisis Indeks Keandalan Menggunakan Metode Section Technique dan

Metode RIA (Reliability Index Assessment)

Setelah data-data yang diperlukan telah terpenuhi kemudian melakukan

perhitungan dan analisa indeks-indeks keandalan menggunakan metode Section Technique

dan metode RIA (Reliability Index Assessment) berdasarkan data-data dan juga rumus-

rumus dari referensi yang terkait. Adapun tahapan perhitungan metode Setion Technique

dan metode RIA (Reliability Index Assessment) sebagai berikut:

3.6.1 Metode Section Technique

Dalam melakukan perhitungan atau analisa indeks-indeks keandalan dengan

metode Section Technique memiliki beberapa tahapan atau proses. Adapun tahapan

tersebut sebagai berikut:
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a. Membagi batas area pada Section berdasarkan Sectionalizer.

Dalam perhitungan menggunakan metode Section Technique yang pertama di

lakuakan yaitu membagi suatu jaringan distribusi pada feeder menjadi beberapa Section

berdasarkan jumlah Sectinalizer pada suatu feeder.

b. Identifikasi mode kegagalan.

Dalam menentukan identifikasi mode kegagalan  data yang dibutuhan adalah waktu

beroperasinya sistem dalam satu tahun dan jumlah gangguan yang terjadi dalam satu

tahun pada jaringan distribusi.

c. Menentukan waktu pemulihan sistem Repair time.

Untuk menentukan waktu pemulihan sistem Repair time atau switching, data yang

dibutuhkan berupa waktu perbaikan atau penormalan kembali pada jaringan distribusi

apabila terjadi gangguan pada jaringan distribusi dan data jumlah gangguan yang

terjadi dalam satu tahun.

d. Menentukan efek setiap mode kegagalan.

Menentukan resiko-resiko frekuensi rusak atau gagalnya suatu sistem atau

komponen-komponen peralatan dan saluran udara tahunan rata-rata dalam

pengoperasiannya (fault/year).

e. Penjumlahan laju kegagalan λLP (Frekuensi gangguan peralatan pada load point)

dan durasi gangguan ULP(Durasi gangguan peralatan pada load point) untuk setiap

load point.

Kemudian menjumlahkan laju kegagalan  pada tiap load point berdasarkan data

dari gangguan peralatan dan juga  durasi gangguan peralatan berdasarkan data durasi

gangguan peralatan.

f. Menghitung indeks keandalan sistem (penjumlahan indeks keandalan tiap section).

Adapun tahapan akhir dari perhitungan metode Section Technique dalam

menentukan indeks keandalan sistem yaitu terdapat 3 indeks yang akan dihitung pada

jaringan distribusi yaitu SAIFI, SAIDI, dan CAIDI. Sedangkan data yang dibutuhkan

dalam menghitung indeks keandalan yaitu data panjang saluran jaringan distribusi, data

gangguan yang terjadi dalam satu tahun dan data jumlah pelanggan pada jaringan

distribusi.
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3.6.2 Metode RIA (Reliability Index Assessment)

Sedangkan pada metode RIA (Reliability Index Assessment) memiliki beberapa

tahapan sebagai berikut:

a. Identifikasi mode kegagalan

Dalam menentukan identifikasi mode kegagalan data yang dibutuhkan adalah

waktu beroperasinya sistem dalam satu tahun dan jumlah gangguan yang terjadi dalam

satu tahun pada jaringan distribusi Rayon Panam feeder 4 Lobak.

b. Menentukan waktu pemulihan sistem Repair time atau switching

Untuk menentukan waktu pemulihan sistem Repair time atau switching, data yang

dibutuhkan berupa waktu perbaikan atau penormalan kembali pada jaringan distribusi

apabila terjadi gangguan pada jaringan distribusi Rayon Panam feeder 4 Lobak dan

data jumlah gangguan yang terjadi dalam satu tahun.

c. Menentukan efek tiap mode kegagalan

Adapun dalam menentukan efek tiap mode kegagalan data yang dibutuhkan yaitu

data waktu operasinya sistem dalam satu tahun.

d. Menghitung indeks keandalan kontribusi tiap peralatan

Dalam menghitung indeks keandalan kontribusi tiap peralatan data yang

dibutuhkan yaitu data waktu perbaikan pada jaringan distribusi apabila terjadi

gangguan pada jaringan distribusi feeder 4 Lobak.

e. Menghitung indeks keandalan sistem

Dalam menentukan indeks keandalan sistem pada penelitian ini terdapat 3 indeks

yang akan dihitung pada jaringan distribusi feeder 4 Lobak yaitu SAIFI, SAIDI, dan

CAIDI. Sedangkan data yang dibutuhkan dalam menghitung indeks keandalan yaitu

data panjang saluran jaringan distribusi, data gangguan yang terjadi dalam satu tahun

dan data jumlah pelanggan pada jaringan distribusi Rayon Panam feeder 4 Lobak.

3.7 Hasil

Adapun hasil dari metode Section Technigue dan RIA (Reliability Index

Assessment) ini berupa SAIFI System Average Interruption Frequency Index), SAIDI

(System Average Interruption Duration Indeks), dan CAIDI (Customer Average

Interruption Duration Index).
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3.8 Analisa Hasil Perhitungan

Setelah mendapatkan indeks-indeks keandalan berupa SAIDI, SAIFI, dan CAIDI

dengan Metode Section Tecnique dan RIA (Reliability Index Assessment). Kemudian

membandingkan hasil dari kedua metode tersebut dengan standar yang ditetapkan oleh

PT.PLN (Persero).


