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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan kebutuhan pokok masyarakat di era teknologi saat

ini, khususnya Riau. Arsyad Juliandi Rachman sebagai Pelaksana Tugas (Plt)

Gubernur Riau mengatakan bahwa dengan melihat laju pembangunan dan

perekonomian di Riau yang cukup tinggi berbanding lurus dengan peningkatan

pertumbuhan permintaan daya listrik Riau tahun 2015 diperkirakan sampai 12%

hingga 15% per tahun, peningkatan ini terjadi seiring pembangunan kota yang terus

terjadi di Riau. Maka sebagai pihak penyelenggara listrik yaitu PT. PLN (Persero)

area Pekanbaru dituntut untuk mampu memberikan suatu pelayanan tenaga listrik

yang optimal sesuai yang dibutuhkan oleh para pelanggan.

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

tertulis bahwa pemegang izin usaha penyedian tenaga listrik wajib menyediakan

tenaga listrik yang memenuhi standar mutu keandalan yang berlaku dan memberikan

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

penyedia tenaga listrik untuk meningkatkan kualitas produk dan layanannya,

sehingga dapat meminimalisir pemadaman untuk menjaga kepuasan pelanggan.

PT. PLN (Persero) merupakan satu-satunya Badan Usaha Milik Negara yang

bergerak di bidang penyediaan sampai penyaluran jasa tenaga listrik. Dengan

berkembangnya teknologi, industri, dan meningkatnya kebutuhan akan energi listrik,

maka di butuhkan pasokan energi listrik dan penyaluran yang andal. Keandalan akan

pasokan energi listrik adalah merupakan kepuasan pelanggan. Dengan begitu PT.

PLN (Persero) demi menjaga keandalan sistem penyaluran tenaga listrik

menggunakan sistem pengoprasian yang mempunyai tingkat keandalan yang tinggi,

dikarenakan PT. PLN (Persero) mempunyai visi diakui sebagai Perusahaan Kelas

Dunia yang dinilai dari (System Average Interuption Duration Index) SAIDI dan

(System Average Interuption Frequency Index) SAIFI. Untuk itu diperlukan sistem

operasi yang mempunyai keandalan baik. Dengan begitu, maka akan dicapainya misi
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perusahan, menjadi diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang bertumbuh kembang

dengan potensi insani.

Keandalan sistem distribusi adalah peluang suatu komponen atau sistem

distribusi dalam memenuhi fungsi yang dibutuhkan dalam periode tertentu.

Peningkatan kebutuhan tenaga listrik menuntut sistem distribusi tenaga listrik yang

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

dapat dilihat dari lamanya pemadaman dan seberapa sering pemadaman terjadi dalam

satu satuan waktu, misalkan dalam satu tahun. Dengan tingkat keandalan yang sesuai

dengan standar, masyarakat pengguna dapat menikmati energi listrik secara kontinyu.

Untuk menyalurkan tenaga listrik dari Gardu Induk ke pusat-pusat beban diperlukan

sistem distribusi. Sebuah sistem distribusi tentunya mempunyai nilai keandalan

tertentu, yang tergantung dari keandalan sistem distribusi, yang diperoleh dengan

menghitung tingkat indeks keandalannya. Indeks keandalan merupakan ukuran

keandalan dari sistem distribusi yang dinyatakan dalam besaran probabilitas. Dalam

penyaluran tenaga listrik, tingkat keandalaan (Jaringan Tegangan Menengah) JTM

sangat diperlukan karena ini merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap

kesinambungan penyaluran energi listrik sampai ke konsumen.

Teknik analisis yang digunakan untuk mengevaluasi keandalan sistem

distribusi telah berkembang dengan pesat. Salah satu metode konvensional untuk

mengevaluasi keandalan sistem distribusi umumnya berdasarkan analisis pengaruh

kegagalan ( Failure-Mode-and-Effect-Analysys ) yang selanjutnya disingkat Metode

FMEA. Menggunakan Metode FMEA dengan menentukan indeks keandalan

distribusi 20KV pada suatu kegagalan dari suatu peralatan yang mempengaruhi

operasi kinerja sistem. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada bulan Januari 2010

sistem distribusi cabang Makassar mengalami peningkatan nilai (System Average

Interuption Duration Index) SAIDI dan (System Average Interuption Frequency

Index) SAIFI, (SAIFI= 2,710 dan realisasi PLN= 1,296 dan SAIDI = 0,29 dan

realisasi PLN= 0,702) ( Syafar, 2010).

Menggunakan Metode RNEA ( Reliability-Network-Equivalent Approach )

digunakan untuk menganalisis keandalan sistem distribusi yang besar dan



I-3

kompleks,dengan pendekatan ekuivalen. Rangkaian ekuivalen digunakan untuk

mengganti bagian jaringan distribusi dan menyusun kembali sistem distribusi

kedalam bentuk seri dan sederhana. Metode ( Reliability-Network-Equivalent

Approach ) RNEA menggunakan proses yang berulang dan berurutan untuk

mengevaluasi indeks per titik beban (load point). SAIFI pada penyulang Penebel

sebesar 1,7594 (Pemadaman/Pelanggan.Tahun), dan untuk nilai SAIDI adalah sebesar

4,248 (Jam/Pelanggan.Tahun) (I Wayan, 2008)

Dengan menggunakan Metode (Reliability Index Assessment) RIA

memprediksi gangguan pada sistem distribusi berdasarkan topologi sistemnya dan

mengenai keandalan komponen, RIA mendata kegagalan yang terjadi pada pelaratan

secara komprehensif lalu mengidentifikasi kegagalan tersebut dan menganalisis mode

kegagalan tersebut. Perhitungan dengan Metode (Reliability Index Assessment) RIA

pada penyulang/feeder SGTIII berupa index SAIFI=0,076kali/tahun, SAIDI=7,7625

(Herdianto, 2012).

Berdasarkan Latar Belakang diatas Penulis ingin menganalisa 2 buah Feeder

yang ada di PLN (Persero) Rayon Panam yaitu feeder OGF 18 Taman Karya dan

OGF 12 Kualu dengan menggunakan metode Loop Restoration Scheme (LRS).

Metode LRS ini mampu meningkatkan keandalan feeder di sistem jaringan distribusi,

karena metode ini pada feeder nya akan ditambahkan dua buah sectional switch dan

sectional recloser pada feeder tersebut. Dengan menggunakan metode LRS penulis

membutuhkan data singleline PLN (Persero) Rayon Panam dan feeder OGF 18

Taman Karya dan OGF 12 yang kemudian akan disimulasikan dengan Softwere

ETAP untuk mendapatkan perubahan Singleline diagram pada feeder OGF 18 Taman

Karya dan OGF 12 Kualu dan nilai indeks keandalan sistem jaringan distribusi

tersebut seperti SAIDI, SAIFI dan CAIDI.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari Latar belakang permasalahan diatas yang menjadi rumusan

masalah tugas akhir ini adalah menganalisa keandalan sistem distribusi 20KV pada

feeder OGF 18 Taman Karya dan OGF 12 Kualu di PT. PLN(Porsero) Rayon Panam
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sebelum dan sesudah menggunakan metode Loop Restoration Scheme (LRS). Karena

dengan LRS akan menambahkan konfigurasi sectional swicth dan recloser pada

feeder tersebut.

1.3 Tujuan Masalah

Adapun tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini yang ingin dicapai adalah

membandingkan nilai indeks keandalan SAIFI, SAIDI dan CAIDI sebelum dan

sesudah dengan menggunakan metode Loop Retoration Scheme sehingga dapat

mengetahui keandalan sistem distribusi 20KV pada feeder OGF 18 Taman Karya dan

feeder OGF 12 Kualu.

1.4 Batasan Masalah

1. Menggambarkan singleline mengunakan aplikasi ETAP power station untuk

melihat fungsi sectional swicth dan recloser dalam meningkatan Indeks

Keandalan berdasarkan nilai SAIFi,SAIDI dan CAIDInya.

2. Lokasi penelitian di PT.PLN (Persero) Rayon Panam, pada feeder OGF 18

Taman Karya dan feeder OGF 12 Kualu.

3. Indeks keandalan berdasarkan gangguan jaringan distribusi pada feeder bulan

Januari 2014 sampai Desember 2014.

4. Evaluasi yang dilakukan berdasarkan kualitas penyaluran energi listrik sampai ke

konsumen.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keandalan sistem jaringan distribusi

PT .PLN (Persero) Rayon Panam.

2. Menentukan prioritas tindakan perbaikan yang harus dilakukan terhadap

kerusakan jaringan yang terjadi. Khususnya pada jaringan distribusi 20KV.

3. Penelitian ini dapat menjadi sebagai salah satu acuan dalam menimalisir

permasalahan di sistem distribusi 20KV baik secara teknis sehingga energi



I-5

listrik dapat digunakan secara efisien khususnya PT. PLN Persero Indonesia

sebagai provider dalam sistem tenaga listrik.

4. Untuk menambah referensi-referensi bagi peneliti selanjutnya dalam sistem

keandalan distribusi.


