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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Studi Literatur

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Syafar (2010) yaitu menentukan

indeks keandalan distiribusi 20KV cabang Makassar pada suatu kegagalan dari suatu

peralatan yang mempengaruhi operasi kinerja sistem menggunakan metode FMEA.

Dari perbandingan hasil PLN menunjukan bahwa pada bulan januari 2010 mengalami

peningkatan nilai (SAIFI perhitungan = 2,720 dan SAIFI realisasi PLN= 1,296)

dibandingkan bulan lain diakibatkan bahwa pada bulan tersebut tingkat banyaknya

gangguan yang terjadi cukup meningkat. Kemudian untuk hasil SAIDI dari

perbandingan antara hasil perhitungan dan hasil PLN menunjukkan bahwa pada bulan

Januari 2010 mengalami peningkatan nilai (SAIDI perhitungan= 0,290 dan realisi

PLN= 0,702) dibandingkan bulan lain bahwa pada bulan tersebut tingkat durasi

pemadaman yang sering terjadi sering meningkat.

Penelitian yang dilakukan oleh I Wayan (2008) yaitu mengevaluasi

keandalan penyulang dengan metode RNEA (Realiability Network Equivalent

Approach). Metode ini digunakan untuk menganalisis keandalan sistem distribusi

yang besar dan kompleks, dengan pendekatan elemen ekuivalen. Rangkaian

ekuivalen digunakan untuk mengganti jaringan distribusi dan menyusun kembali

sistem distribusi kedalam bentuk seri dan sederhana. Metode RNEA menggunakan

proses yang berulang dan berurutan dan mengevaluasi indeks keandalan per titik

beban (lood point). Sampel dalam penelitian ini adalah Penyulang Penebel yang

merupaakn penyulang radial,panjang dan kompleks. Dari studi keandalan ini

didapatkan indeks titik beban (lood point) dan indeks sistem, yang berguna untuk

perencanaan sistem di masa yang akan datang. Untuk mencari nilai indeks titik beban

(load point), SAIFI dan SAIDI telah dibangun program dengan memakai pendekatan

metode RNEA. Hasil menunjukan nilai SAIFI Penyulang Penebel adalah sebesar

1,7594 (Pemadaman/Pelanggan.Tahun), dan untuk  nilai SAIDI adalah sebesar 4,248

(Jam/Pelanggan.Tahun).
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Penelitian yang dilakukan oleh Herdianto (2012) 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 RIA (Reliability Index Assessment) pada

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

Penelitian oleh Nur dan Heru (2013) menganalisis nilai indeks keandalan

sistem jaringan distribusi udara 20KV pada Penyulang Padean Lamper di GI Padean

Lamper. Dan dari pengamatan dan analisa yang telah dilakukan menggambarkan

bahwa penyebab ganguan dominan pada GI Padean Lamper khususnya pada

penyulang 1,5,8,9 dan 10 adanya kerusakan-kerusakan dari komponen seperti SUTM

putus, jumper SUTM rusak sedangkan gardu ditemui rusakkanya isolator dan

overload karena adanya gangguan alam seperti pepohonan.

Penelitian oleh Okki (2013) yang mana menganalisa jaringan sistem

distribusi tegangan menengah 20KV dengan meggunakan metode RIA.dari hasil

perhitungan dengan simulasi ETAP diproleh indeks SAIFI tertinggi terdapat dizona 4

yaitu 0.0363 kali/tahun.dan nilai terbesar indeks SAIFI dengan metode RIA terdapat

dizona 1 yaitu 0.0275 kali/tahun. Untuk perhitungan dengan simulsai ETAP

diperlukan parameter singeline diagram, kapasistas transformator, panjang kabel dan

jumlah pelanggan sedangkan metode RIA memerlukan parameter laju kegagalan.

Metode LRS sebuah pengontrolan sistem distribusi pada feeder untuk

meningkatkan keandalan. Dengan menerapkan konfigurasi dari Loop Restoration

Scheme ketika terjadi gangguan pada sebuah sistem distribusi pada beberapa feeder

LRS akan menambahkan konfigurasi dua buah sectional swicth dan recloser pada

feeder tersebut sehingga dapat meningkat nilai Indeks Keandalan feeder tersebut dari

sisi SAIFI, SAIDI dan CAIDI nya dengan ditunjang data-data pada setiap feeder,

maka data tersebut akan diolah dan digambarkan untuk mengetahui fungsi dari

sectional swicth dan recloser keandalan dari sebuah sistem distribusi tersebut setelah

diterapkannya Loop Restoration Scheme.
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2.2 Keandalan

Keandalan suatu peralatan atau sistem secara umum dapat didefinisikan

sebagai probabilitas suatu alat atau sistem untuk menyelenggarakan tujuannya secara

cukup untuk periode waktu tertentu dan kondisi operasi tertentu.

Terdapat lima faktor yang memegang peranan terhadap keandalan suatu sistem serta

definisi keandalan mengandung empat istilah penting yaitu :

1. Fungsi, Keandalan suatu komponen perlu dilihat apakah suatu komponen

dapat melakukan fungsinya secara baik pada jangka waktu tertentu.

Kegagalan fungsi dari komponen dapat disebabkan oleh perawatan yang tak

terencana (Unplanned Maintenance). Fungsi atau kinerja dari suatu komponen

terhadap suatu sistem mempunyai tingkatan yang berbeda-beda.

2. Probabilitas, Angka yang menyatakan berapa kali gangguan terjadi dalam

waktu tertentu pada suatu sistem atau saluran.

3. Kecukupan Performance, Menunjukkan kriteria kontinuitas suatu saluran

sistem penyalur tenaga listrik tanpa mengalami gangguan.

4. Waktu, Lama suatu saluran bekerja dengan baik sesuai dengan fungsinya.

Semakin lama saluran digunakan, maka akan semakin banyak kemungkinan

terjadi kegagalan.

5. Kondisi Operasi, adalah keandalan lingkungan kerja dari suatu jaringan

seperti pengaruh suhu, kelembaban udara dan getaran yang mempengaruhi

kondisi operasi.

2.2.1 Konsep Dasar Keandalan

Dalam membicarakan keandalan, terlebih dahulu harus diketahui kesalahan

atau gangguan yang menyebabkan kegagalan peralatan untuk bekerja sesuai dengan

fungsi yang diharapkan. Adapun konsep keandalan meliputi :

1. Kegagalan

Kegagalan adalah berakhirnya kemampuan suatu peralatan untuk

melaksanakan suatu fungsi yang diperlukan.
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2. Penyebab Kegagalan

Keadaan lingkungan selama disain, pembuatan atau yang akan

menuntun kepada kegagalan.

3. Mode Kegagalan

Akibat yang diamati untuk mengetahui kegagalan, misalnya suatu

keadaan rangkaian terbuka atau hubung singkat.

4. Mekanisme Kegagalan

Proses fisik, kimia atau proses lain yang menghasilkan kegagalan.

Kata kegagalan adalah istilah dasar yang menunjukkan berakhirnya untuk

kerja yang diperlukan hal ini berlaku untuk peralatan bagian-bagiannya dalam

segala keadaan lingkungan. Gangguan listrik pada jaringan sistem distribusi

dinyatakan sebagai kerusakan dari peralatan yang mengakibatkan sebagian

atau seluruh pelayanan listrik terganggu. Besaran yang dapat digunakan untuk

menentukan nilai keandalan suatu peralatan listrik adalah besarnya suatu laju

kegagalan/kecepatan kegagalan (failure rate) yang dinyatakan dengan simbol

λ.

2.2.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi indeks keandalan dalam suatu sistem

distribusi sesuai standar IEEE P1366 antara lain :

1. Pemadaman/ Interruption of supply

Terhentinya pelayanan pada satu atau lebih konsumen akibat dari salah

satu atau lebih komponen mendapat gangguan.

2. Keluar/Outgate

Keadaan dimana suatu komponen tidak dapat berfungsi sebagaimana

mestinya, diakibatkan karena beberapa peristiwa yang berhubungan dengan

komponen tersebut. Suatu outgate dapat atau tidak dapat menyebabkan

pemadaman, hal ini masih tergantung pada konfigurasi sistem.

3. Lama keluar/Outgate Duration

Periode dari saat permulaan komponen mengalami outgate sampai saat

dapat dioperasikan kembali sesuai dengan fungsinya.
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4. Lama Pemadaman/ Interruption Duration

Waktu dari saat permulaan terjadinya pemadaman sampai saat

menyala kembali.

5. Jumlah total konsumen terlayani/Total Number of Costumer Served

Jumlah total konsumen yang terlayani sesuai dengan periode laopran terakhir.

6. Periode laporan

Periode laporan diasumsikan sebagai satu tahun.

Indeks keandalan sistem/komponen R(t) memiliki rentang nilai 0 sampai

dengan 1 yang tidak lain adalah peluang sistem untuk tidak akan gagal. Sementara itu

parameter kondisi operasi diwakili oleh nilai λ (laju kegagalan/failure rate) yang

memiliki nilai yang berbeda (sekalipun pada komponen sejenis) tergantung pada

kondisi operasi komponen tersebut.

Seperti yang telah diuraikan diatas, penilaian terhadap kendalan bisa dengan

pendekatan deterministik maupun probabilitas. Indikator kinerja sistem dan tingkat

kinerja yang dapat diterima ditentukan secara deterministik. Selanjutnya, kedua nilai

ini dibandingkan. Jika indikator kinerja Lp lebih rendah dari kinerja aktual Ls, atau

dengan kata lain jika beban yang diterima sistem lebih rendah dari kekuatan sistem

itu sendiri, maka sistem akan berfungsi sebagaimana mestinya. Kondisi ini tentunya

terlalu menyederhanakan masalah karena sebenarnya beban dan kekuatan

penahannya adalah sangat bervariasi. (Sumber: its.ac.id)

2.2.3 Indeks Keandalan

Indeks Keandalan merupakan suatu metode pengevaluasian parameter

keandalan suatu peralatan distribusi tenaga listrik terhadap keandalan mutu pelayanan

kepada pelanggan.Indeks ini antara lain adalah sebagai berikut :

1. System Average Interruption Frequency Index (SAIFI)

SAIFI adalah jumlah rata-rata kegagalan yang terjadi per pelanggan yang

dilayani per satuan waktu (umumnya tahun). Indeks ini ditentukan dengan

membagi jumlah semua kegagalan dalam satu tahun dengan jumlah pelanggan



II-6

yang dilayani oleh sistem tersebut.Persamaanya dapat dilihat paad persamaan

berikut : = 	∑ ∑ (2.1)

Dengan:														 	 = laju kegagalan saluran														 = jumlah pelanggan pada saluran k														 		 = total pelanggan pada sistem

2. System Average Interruption Duration Index (SAIDI)

SAIDI adalah nilai rata-rata dari lamanya kegagalan untuk setiap pelanggan

selama satu tahun. Indeks ini ditentukan dengan pembagian jumlah dan lamanya

kegagalan secara terus-menerus untuk semua pelanggan selama periode waktu

yang telah ditentukan dengan jumlah pelanggan yang dilayani selama setahun.

Persamaan SAIDI dapat dilihat pada persamaan berikut:= 	∑ ∑ (2.2)

(Sumber: SPLN 59 tahun 1985)

Dengan:														 = laju perbaikan saluran														 = jumlah pelanggan pada saluran k															 = total pelanggan pada sistem

3. Customer Average Interruption Duration Index (CAIDI)

CAIDI adalah indeks durasi gangguan konsumen rata-rata tiap tahun,

menginformasikan tentang waktu rata-rata untuk penormalan kembaligangguan

tiap-tiap pelanggan dalam satu tahun.														 = 								 (2.3)

(Sumber: SPLN 59 tahun 1985)
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2.3 Sistem Distribusi Tenaga Listrik

Sistem distribusi adalah keseluruhan komponen dari sitem tenaga listrik yang

menghubungkan secara langsung antara sumber daya yang besar (bulk power source)

dengan konsumen tenaga listrik. sedangkan fungsinya adalah menyalurkan listrik ke

beberapa tempat (pelanggan) dan merupakan sub sistem tenaga listrik yang langsung

berhubungan dengan pelanggan.

Gambar 2.1 Diagram Sistem Tenaga Listrik

1. Pembangkit

Pembangkit adalah alat listrik yang digunkan untuk memproduksi dan

membangkitkan tenaga listrik. Bagian utama dari pembangkit listrik ini adalah

generator, yakni mesin berputar yang mengubah energi mekanis menjadi

energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan penghantar

listrik. Mesin generator ini diaktifkan dengan menggunakan berbagai sumber

energi yang sangat bemanfaat dalam suatu pembangkit listrik.

2. Tranformator

Transformator atau trafo adalah alat yang memindahkan tenaga listrik

antar dua rangkaian listrik atau lebih melalui induksi elektromagnetik.

Prinsip kerja Transformator:

Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik.

Tegangan masukan bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan fluks

magnet yang idealnya semua bersambung dengan lilitan sekunder. Fluks

bolak-balik ini menginduksikan gaya gerak listrik (ggl) dalam lilitan

sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan

dilimpahkan ke lilitan sekunder.
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a) Transformator Step-up

Transformator step-up adalah transformator yang memiliki lilitan

sekunder lebih banyak daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai

penaik tegangan. Transformator ini biasa ditemui pada pembangkit tenaga

listrik sebagai penaik tegangan yang dihasilkan generator menjadi tegangan

tinggi yang digunakan dalam transmisi jarak jauh.

Gambar 2.2 Skema Transformator Step-up

b) Transformator Step-down

Transformator step-down memiliki lilitan sekunder lebih sedikit

daripada lilitan primer, sehingga berfungsi sebagai penurun tegangan.

Transformator jenis ini sangat mudah ditemui, terutama dalam adaptor AC-

DC.

Gambar 2.3 Skema Transformator Step-down

3. Penghantar

Penghantar adalah salah satu komponen utama pada jaringan distribusi.

Penghantar terdapat pada JTM maupun JTR. Secara umum penghantar yang

digunakan pada jaringan distribusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kawat dan

kabel.

Penghantar kawat adalah penghantar tanpa selubung isolasi yang

membungkusnya. Jenis penghantar ini hanya dipakai pada JTM. Pilihan

konduktor penghantar yang dapat digunakan pada jaringan distribusi saat ini



II-9

adalah konduktor jenis (All Aluminium Conductor) ACCdan (All Aluminium Alloy

Conductor) AAAC.

2.4 Pengertian Jaringan Distribusi

Jaringan distribusi adalah suatu sistem jaringan yang berfungsi untuk

menyalurkan energi lisrik dari pusat listrik hingga sampai ke rumah-rumah dan

konsumen kecil lainnya (pelanggan). Jaringan distribusi berawal dari sisi sekunder

transformator daya di gardu induk (GI) penerima dan kemudian melalui saluran

tegangan menengah. Pada gardu distribusi di hubungkan dengan penyulang-

penyulang, tegangan menengah diubah menjadi tegangan rendah memalui

transformator distribusi.

Jaringan distribusi berfungsi untuk menyalurkan tenaga listrik (energi listrik)

dari gardu induk ke gardu distribusi dan mendistribusikan tenaga listrik tersebut

kebeban. Jaringan distribusi primer yang bertegangan menengah berfungsi untuk

menyalurkan daya listrik dari gardu induk ke transformator distribusi yang terhubung

ke beban industri.

Jaringan distribusi merupakan salah satu komponen yang perlu  mendapat

perhatian dan pemeliharaan yang kontinyu. Oleh karena itu, dibutuhkan perencanaan

pengembangan optimum jaringan distribusi. Perencanaan ini harus mengikuti

peraturan-peraturan yang berlaku pada penyelengggara sistem yaitu PLN. Jadi

standarisasi yang di gunakan PT. PLN (Persero) menjadi standar pokok yang selalu

diutamakan dalam perencanaan jaringan distribusi sehingga menghasilkan

perencanaan yang menguntungkan dari segi biaya dan memadai dari segi teknis.

2.4.1 Komponen-Komponen Jaringan Distribusi

Pada pengoperasiannya jaringan distribusi memiliki komponen-komponen yang

terintegrasi menjadi sebuah jaringan yang utuh. Komponen-komponen tersebut antara

lain adalah penghantar, tiang penyangga, dan trafo distribusi.
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1. Penghantar

Penghantar adalah salah satu komponen utama pada jaringan distribusi.

Penghantar terdapat pada JTM maupun JTR. Secara umum penghantar yang

digunakan pada jaringan distribusi dibagi menjadi dua jenis, yaitu kawat dan kabel.

Penghantar kawat adalah penghantar tanpa selubung isolasi yang membungkusnya.

Jenis penghantar ini hanya dipakai pada JTM. Pilihan konduktor penghantar yang

dapat digunakan pada jaringan distribusi saat ini adalah konduktor jenis AAC dan

AAAC. Penghantar kabel adalah penghantar konduktor dengan selubung isolasi yang

membungkusnya. Penghantar kabel yang digunakan pada jaringan distribusi PLN

adalah jenis kabel AAAC-S dan XLPE.

Untuk menentukan jenis penghantar baik itu kawat berisolasi maupun kabel,

harus ditentukan berdasarkan pertimbangan teknis yang meliputi tegangan

nominalnya, kontruksi (ukuran), dan (Kuat Hantar Arusnya) KHA. Konstruksi atau

luas penampang juga dapat ditentukan dengan melihat rapat arus nominal suatu

penghantarnya. Pada dasarnya, penentuan rapat arus ini berhubungan dengan suhu

maksimum penghantar yang akan ditimbulkan oleh aliran arus. Rapat arus (S) dapat

dinyatakan sebagai berikut:

S = (2.4)

Dimana : S = Rapat Arus (A/mm2)

I=  Arus Lewat (A)

A= luas penampang kabel (mm2)

2. Tiang penyangga

Tiang penyangga dibutuhkan pada saluran udara jaringan distribusi. Fungsi dari

tiang adalah untuk menyangga saluran tetap pada jarak aman yang diperbolehkan.

Tiang penyangga harus memiliki kekuatan mekanis yang cukup untuk menahan

tarikan dan beban mekanis dari saluran yang disangganya. Tiang penyangga dapat

terbuat dari bahan kayu, beton, atau besi. Jarak antar tiang diatur sedemikian rupa

sehingga penghantar tetap terletak pada jarak aman.

Jarak antar tiang juga disesuaikan berdasarkan jenis penghantar yang dipakainya.

Sebagai contoh untuk penghantar berbahan alumunium (AAC) memiliki jarak antar
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tiang yang lebih kecil daripada saluran dengan pengahantar alumunium berinti baja

(ACSR).

3. Trafo distribusi

Trafo distribusi digunakan untuk menurunkan tegangan dari level TM ke level

TR yang dipakai konsumen. Sebagai contoh trafo distribusi menurunkan tegangan 20

KV menjadi 220/380 V untuk konsumen TR. Pada jaringan distribusi trafo

menyumbang susut energi.

2.5 Struktur Sistem Distribusi

Secara umum struktur sistem distribusi adalah sebagai berikut :

2.5.1 Gardu Induk (GI)

Gardu induk merupakan bagian dari sistem penyaluran tenaga listrik. gardu

induk memiliki peran penting dalam pengoperasiannya yang tidak dapat dipisahkan

dari sistem transmisi dan distribusi secara keseluruhan. Pada sistem tenaga listrik,

gardu induk memeliki fungsi diantaranya sebagai berikut :

a. Mentransformasikan daya listrik. daya ditransformasikan dari tegangan tinggi ke

tegangan menengah (150 KV / 20KV).

b. Untuk pengukuran, pengawasan, pengaman dalam sistem tenaga listrik.

c. Untuk sarana telekomunikasi (pada umumnya untuk internal PLN).

Adapun peralatan-peralatan yang terdapat pada gardu induk sebagai berikut :

1. Trafo daya

Trafo berfungsi untuk menyalurkan daya listrik dengan mengubah nilai

tegangan baik menaikkan atau menurunkan tegangan gengan frekuensi yang

sama.trafo daya pada gardu induk sistem distribusi berfungsi untuk menurunkan

tegangan tinggi menjadi tegangan menengah sehingga dapat disalurkan ke

konsumen.

2. Trafo pemakaian sendiri

Berbeda dengan trafo daya, trafo pemakaian sendiri digunakan untuk

kebutuhan internal gardu induk. Trafo berfungsi sebagai sumber tegangan AC
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220/380 Volt, digunakan untuk penerangan di switchyard, gedung kontrol,

halaman, alat pendingin, peralatan seperti motor listrik, dan peralatan lainnya

3. Neutral Grounding Resistor (NGR)

Resistansi yang dipasang pada titik netral trafo yang dihubungkan bintang

(Y). Pentanahan tanpa menggunakan impedansi atau lebih dikenal dengan solid

grounding biasanya digunakan pada bagian primer trafo dengan tegangan sebesar

150 KV dan 500 KV. Pentanahan dengan menggunakan tahanan (resistance

grounding) digunakan pada bagian sekunder trafo (20 KV). Pentanahan netral

bertujuan untuk membatasi arus gangguan satu fasa ke tanah, membatasi tegangan

fasa yang tidak mengalami gangguan, dan membantu pemadaman busur api.

4. Rel (Busbar)

Peralatan yang berfungsi sebagai penghantar, titik pertemuan antara trafo

daya, saluran udara tegangan menengah, saluran kabel tegangan menengah, serta

komponen listrik lainnya untuk menyalurkan daya listrik.

5. Trafo Arus (CT)

Trafo arus Merupakan trafo instrument yang berfungsi sebagai komponen alat

ukur arus. Arus yang memiliki nilai lebih besar akan diturunkan pada kumparan

sekunder agar dapar dibaca pada alat ukur. Arus dari sisi sekunder yang akan

dihubungkan pada alat ukur dan rele. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada

trafo arus adalah ratio, kelas, arus nominal, burden (batas kemampuan CT), dan

kejenuhan.

6. Trafo Tegangan (PT)

Trafo tegangan Merupakan trafo instrument yang berfungsi untuk

menurunkan tegangan pada kumparan primer menjadi tegangan yang lebih rendah

pada kumparan sekunder dengan skala tertentu. Berdasarkan konstruksinya trafo

dapat dibedakan menjadi dua jenis yaitu trafo tegangan induktif dan trafo

tegangan kapasitif. Trafo tegangan induktif terdiri dari kumparan primer dan

kumparan sekunder dimana tegangan pada belitan primer akan menginduksikan

tegangan pada belitan sekunder melalui inti. Trafo tegangan kapasitif terdiri dari

rangkaian kondensator yang berfungsi sebagai pembangkit tegangan pada sisi
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tegangan tinggi dari trafo yang menginduksikan tegangan ke kumparan sekunder

melalui media kapasitor.

7. Pemutus Tenaga (PMT/CB)

Pemutus tenaga Merupakan peralatan yang berfungsi untuk memutus

rangkaian listrik dalam keadaan berbeban. PMT dapat dioperasikan pada saat

jaringan dalam kondisi normal maupun pada saat terjadi gangguan. Pada saat

PMT beroperasi, timbul busur api sehingga diperlukan pemadam untuk mencegah

terjadinya efek yang lebih besar. Pemadam busur api dapat berupa udara, minyak,

gas SF6, dan medan magnet. Penggerak PMT juga bermacam – macam seperti

PMT dengan penggerak pegas untuk menggerakkan kontak PMT dimana tenaga

pegas digerakkan oleh motor listrik, PMT dengan penggerak tenaga hidrolis dari

minyak yang dipompa hingga tekanan tertentu, dan PMT dengan penggerak

pneumatik dimana PMT digerakkan oleh udara tekanan tinggi.

8. Pemisah (PMS)

Pemisah Merupakan alat untuk memisahkan rangkaian listrik dalam keadaan

tidak berbeban. PMS merupakan suatu penghantar yang berupa tembaga persegi

sebagai penghubung dari suatu peralatan listrik ke peralatan listrik yang lain.

Karakteristik yang harus diper hatikan pada PMS adalah kemampuan untuk

mengalirkan arus, kemampuan tegangan, dan kemampuan untuk menahan arus

hubung singkat. PMS dioperasikan dalam keadaan tanpa beban sehingga yang

harus dioperasikan terlebih dahulu adalah PMT.

9. Penangkal Petir (Lightning Arrester)

Lightning arrester atau penangkal petir berfungsi sebagai pengaman instalasi

peralatan listrik di gardu induk. Lightning arrester befungsi sebagai proteksi

terhadap tegangan lebih akibat sambaran petir (lightning surge) pada kawat

transmisi atau disebabkan karena surja hubung (switching surge). Lightning

arrester bersifat isolatif dalam keadaan normal dan dalam keadaan terjadinya

gangguan menyebabkan lightning arrester bekerja, lightning arrester akan bersifat

konduktif dan menyalurkan arus listrik ke tanah.
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2.5.2 Saluran Distribusi Primer

Pada  jaringan distribusi primer ada beberapa bentuk struktur dari sistem

bentuk struktur dari sistem. Bentuk-bentuk dari jaringan distribusi primer  ini

tergantung dari jenis lokasi akan di pasang dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam

pemilihan bentuk jaringan distribusi ada beberapa faktor yang perlu di

pertimbangkan, yaitu jenis beban ( beban domestic, beban komersial atau beban

industri), daerah (kota atau desa), kepadatan beban, faktor keindahan dan keamanan.

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka timbul batasan-batasan dalam menentukan

jaringan distribusi, yaitu:

a. Jatuh Tegangan

Jatuh tegangan antara titik awal dan titik akhir pada jaringan distribusi tidak

boleh terlampau besar.

b. Keandalan Pelayanan

Gangguan pada jaringan tidak boleh terlampau sering dan lama, sehingga

kelangsungan pelayanan tetap terjaga.

c. Fleksibilitas Jaringan

Sistem jaringan distribusi mudah disesuaikan dengan perkembangan beban.

d. Biaya

Biaya investasi jaringan tidak boleh terlampau mahal.

Bagian-bagian dari sistem distribusi primer yaitu sebagai berikut :

1. Gardu Distribusi

Gardu distribusi adalah tempat untuk mendistribusikan tenaga listrik dengan

merubah tegangan menengah menjadi tegangan rendah kemudian di salurkan ke

konsumen. Gardu distribusi berfungsi untuk menurunkan tegangan primer

menjadi tegangan pelayanan dan mendistribusikan tenaga listrik kepada para

pelanggan.

2. Penyulang Utama

Penyulang utama adalah jaringan distribusi radial yang merupakan saluran

yang menghubungkan gardu induk dengan gardu trafo distribusi, sehingga
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penyulang ini berfungsi menyalurkan daya listrik dari gardu induk ke gardu-gardu

distribusi.

Dalam sistem distribusi terdapat beberapa bentuk jaringan yang umum

digunakan dalam menyalurkan dan mendistribusikan tenaga listrik yaitu :

a. Sistem Jaringan Distribusi Radial.

b. Sistem Jaringan Distribusi Rangkaian Tertutup (loop).

c. Sistem Jaringan Distribusi Spindel.

A. Sistem Jaringan Distribusi Radial

Bentuk jaringan sistem ini merupakan bentuk dasar yang paling sederhana dan

paling banyak digunakan. Sistem disebut radial karena jaringan ini ditarik secara

radial dari Gardu Induk ke pusat-pusat beban atau konsumen yang dilayani.

Sistem ini terdiri dari saluran utama dan saluran cabang.

Gambar 2.4 Sistem Jaringan Distribusi Radial
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B. Sistem Jaringan Distribusi Rangkaian Tertutup (loop)

Sistem jaringan ini disebut rangkaian tertutup karena saluran primer yang

menyalurkan daya sepanjang daerah beban yang dilayani membentuk suatu

rangkaian tertutup.

Gambar 2.5 Sistem Jaringan Distribusi Rangkaian Tertutup (loop)

C. Sistem Jaringan Distribusi Spindel

Sistem jaringan ini merupakan kombinasi antara jaringan radial dengan

jaringan rangkaian terbuka (open loop). Titik beban memiliki kombinasi alternatif

penyulang sehingga bila salah satu penyulang terganggu, maka dengan segera

dapat digantikan oleh penyulang lain. Dengan demikian kontinuitas penyaluran

daya sangat terjamin.

Gambar 2.6 Sistem Jaringan Distribusi Spindel
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2.5.3 Saluran Distribusi Sekunder

Jaringan distribusi sekunder berfungsi untuk rnenyalurkan daya listrik dan

gardu distribusi ke rangkaian pemakai yang dihubungkan dengan panel - panel

pembagi beban. Jaringan sekunder pada sistern distibusi tenaga listrik adalah 220/380

Volt

Sistem distribusi yang dapat dimodelkan dengan Penyulang umum, seperti

yang terlihat pada gambar 2.9 Penyulang umum terdiri dari n seksi utama (main

section), n seksi cabang (lateral section) dan komponen seri. Secara berurutan Si, Li,

Mi dan Lpi menggambarkan komponen seri i, Li dapat disebut sebagai saluran

dengan Fuse atau saluran dengan Fuse dan Transformator pada seksi cabang i, Mi

dapat disebut sebagai saluran dengan Disconnecting Switch atau saluran dengan dua

Disconnecting Switch di kedua ujungnya pada seksi utama i, dan Lpi adalah load

point i.

Gambar 2.7 Penyulang Umum

Keterangan :

S : Komponen Seri

M : Saluran dengan Disconnecting Switch

L : Saluran dengan Fuse dan Transformator

Lp : Load point

Sumber : SPLN 59 tahun 1985
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Berdasarkan data elemen dan konfigurasi pada Penyulang umum, didapatkan

formula untuk menghitung tiga indeks titik beban (load point indexes) Sesuai dengan

persamaan := + + 																																																																																							(2.5)		
= + + 																																																																							 (2.6)
= 																																																																																																																																			(2.7)

Sumber : SPLN 59 tahun 1985

Keterangan:

λ j : laju kegagalan pada titik beban j

Uj : rata-rata ketaktersediaan tahunan pada titik beban j

r sj : rata-rata lama padam pada titik beban j

λ sj : laju kegagalan komponen seri terhadap titik beban j

λ ij : laju kegagalan seksi utama i terhadap titik beban j

λ kj: laju kegagalan seksi cabang k terhadap titik beban j

P kj: parameter kontrol seksi cabang k terhadap titik beban j

r ij : waktu switching (switching time) atau waktu perbaikan (repair time) titik beban

j pada main section i

r sj : waktu perbaikan (repair time) untuk elemen seri s terhadap titik beban j

r kj: waktu switching (switching time) atau waktu perbaikan (repair time) titik beban

j pada lateral section k

Pkj adalah parameter kontrol dari seksi cabang k yang tergantung pada model

operasi Fuse. Pkj bernilai 1 jika tidak ada Fuse atau 0 jika keandalan Fuse 100

prosen, dan bernilai antara 0 dan 1 untuk Fuse yang mempunyai probabilitas operasi

ketidaksuksesan tertentu. Parameter λij, λkj, dan λsj adalah laju kegagalan dari seksi

utama i, seksi cabang k dan elemen seri s. rij. rsj, dan rkj adalah durasi pemadaman

(waktu switching atau waktu perbaikan).
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2.6. Persyaratan Sistem Distribusi Tenaga Listrik

Dalam usaha peningkatan kualitas, keterandalan, dan pelayanan tenaga listrik

ke konsumen, maka diperlukan persyaratan sistem distribusi tenaga listrik yang

memenuhi alasan-alasan teknis, ekonomis, dan sosial sehingga dapat memenuhi

standar kualitas dari sistem pendistribusian tenaga listrik tersebut. adapun syarat-

syarat sistem distribusi tenaga listrik yaitu :

2.6.1. Faktor Keandalan Sistem

a. Kontinuitas penyaluran tenaga listrik ke konsumen harus terjamin selama

24 jam terus-menerus. Persyaratan ini cukup berat, selain harus tersedianya

tenaga listrik pada pusat pembangkit tenaga listrik dengan jumlah yang

cukup besar juga kualitas sistem distribusi tenaga listrik harus dapat

diandalkan, karena digunakan secara terus-menerus. Untuk hal tersebut

diperlukan beberapa cadangan yaitu :

1. Cadangan siap, merupakan cadangan yang didapat dari suatu

pembangkit yang tidak dibebani secara penuh dan dioperasikan sinkron

dengan pembangkit lain guna menanggulangi kekurangan daya listrik.

2. Cadangan panas, merupakan cadangan yang disesuaikan dari pusat

pembangkit tenaga termis dengan ketel-ketel yang selalu dipanasi atau

dari PLTA yang memiliki kapasitas air yang setiap saat mampu untuk

menggerakannya.

3. Cadangan diam, merupakan cadangan dari pusat-pusat pembangkit

tenaga listrik yang dapat dioperasikan tetapi disediakan untuk setiap saat

guna menanggulangi kekurangan daya listrik.

b. Setiap gangguan yang terjadi dengan mudah dilacak dan diisolasir sehingga

pemadaman tidak perlu terjadi. Untuk itu diperlukan alat-alat pengaman

dan pemutus tegangan (air break switch) pada setiap wilayah beban.

c. Sistem proteksi dan pengaman jaringan harus tetap dapat bekerja dengan

baik dan tepat.
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2.6.2. Faktor Kualitas Sistem

a. Kualitas tegangan listrik yang sampai ketitik beban harus memenuhi

persyaratan minimal untuk setiap kondisi dan sifat-sifat beban. Oleh karena

itu diperlukan stabilitas tegangan (voltage regulator) yang bekerja secara

otomatis untuk menjamin kualitas tegangan sampai kekonsumen stabil.

b. Tegangan jatuh atau tegangan drop dibatasi pada harga 10 % dari tegangan

niminal sistem untuk setiap wilayah beban. Untuk itu daerah beban yang

terlalu padat diberikan beberapa voltage regulator untuk menstabilkan

tegangan.

c. Kualitas peralatan listrik yang terpasang pada jaringan dapat menahan

tegangan lebih (over voltage) dalam waktu singkat.

2.6.3. Faktor Pemeliharaan Sistem

a. Kontinuitas pemeliharaan sistem perlu dijadwalkan secara

berkesinambungan sesuai dengan perencanaan awal yang telah ditetapkan,

agar kualitas sistem tetap terjaga dengan baik.

b. Pengadaan peralatan listrik yang dibutuhkan hendaknya sesuai dengan

jenis/spesifikasi material yang dipakai, sehingga bisa dihasilkan kualitas

sistem yang lebih baik dan murah.

2.7. Faktor-Faktor Nilai Keandalan Tahunan

Ada beberapa faktor yang harus diketahui dan dihitung sebelum melakukan

perhitungan analisa keandalan antara lain:

a. Mean Time To Failure (MTTF)

MTTF adalah waktu rata-rata kegagalan yang terjadi selama

beroperasinya suatu sistem. Dirumuskan sebagai berikut:

MTTF=
…..

(2.8)



II-21

Dimana:

T = Waktu operasi ( up time )

N = Jumlah kegagalan

b. Mean Time To Repair(MTTR)

MTTR adalah waktu rata-rata yang diperlukan untuk melakukan

perbaikan terhadap terjadinya kegagalan suatu sistem,  dirumuskan sebagai

berikut :

MTTR=
…..

(2.9)

Dimana :

L = Waktu perbaikan

N = Jumlah perbaikan

c. Laju Kegagalan Tahunan

Laju kegagalan adalah frekuensi suatu sistem/komponen gagal

bekerja, biasanya dilambangkan dengan λ (lamda) laju kegagalan dari suatu

sistem biasanya tergantung dari waktu tertentu selama sistem tersebut bekerja,

dirumuskan sebagai berikut:

λth= (2.10)

d. Laju Perbaikan Tahunan

Laju Perbaikan atau downtime rate adalah frekuensi lamanya suatu

sistem/komponen dalam masa perbaikan (kondisi OFF), dirumuskan sebagai

berikut:

µth= (2.11)

Sumber : SPLN 59 tahun 1985
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2.8 Metode Loop Restoration Scheme (LRS).

Loop Restoration Schme (LRS) adalah Metode otomasi industri pada feeder

yang digunakan untuk meningkatkan keandalan sistem distribusi. Dimana otomasi

industri ini dapat dimaksimalkan unutk memperbaiki keandalan dan kualitas

pelayanan LRS dikendalikan oleh Automatic Control Sistem (ACS). ACS digunakan

untuk pengendalian operasi perangkat switching device, untuk memindahkan

gangguan pada section yang lain dan mengembalikan dari gangguan pada feeder.

Pengaruh penerapan LRS pada indeks keandalan sistem distribusi yang deiberikan

tergantung pada ACS yang digunakan. Saat ini Loop Restoration Schme yang telah

dikembangkan untuk otomatisasi sistem distribusi yaitu ACS Without Comunication

Link.

Pada sistem distribusi 20KV ini terdapat gabungan dari 2 penyulang yang

akan membentuk sistem Loop pada saat kondisi tertentu. Ciri dari sistem Loop yang

dimaksud adalah dimana pada antar penyulang satu dengan penyulang terdapat Tie

LBS sebagai penghubung antar penyulang, fungsi Tie disini sebagai penghubung

apabila diperlukan pemindahan beban pada penyulang lainnya saat terjadi gangguan

pada salah satu penyulang. Selain itu juga terdapat beberapa data penunjang yaitu

panjang saluran serta jumlah pelanggan tiap beban pada penyulang OGF 18 Taman

Karya dan OGF 12 Kualu yang akan diolah pada perhitungan nilai indeks keandalan.

Pada Loop Restoration Scheme Without Comunicatin Link ini, sistem bekerja

berdasarkan kerja yang sudah dimiliki dari setiap switching device yang digunakan

jadi tidak ada komunikasi antar device tersebut dan berdasarkan konfigurasi seperti

terlihat pada gambar dibawah ini :

Gambar 2.8 Konfigurasi Loop Restoration Schme
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2.8.1 Cara kerja sistem Loop Restoration Scheme without comunication link

sesuai konfigurasi diatas sebagai berikut:

 Ketika gangguan permanen terjadi pada section 1,pemutus sirkuit CB1 akan

terbuka, sectionalizing recloser R1 mendeteksi hilangnya sumber tegangan

pada sisisection 1 dan 2, begitu pula pada recloser R3 mendeteksi hilangnya

sumber tegangan pada sisi section 3 dan 4. Sehingga timer dari kedua recloser

mulai bekerja. Saat time delay pada R1 berakhir maka R1 akan terbukadan

mengunci/lock out, Setelah itu time delay pada R3 berakhir maka R3 menutup

dan memberikan pelayanan daya ke feeder yang tidak mengalami gangguan

yaitu pada section yang berada diantara R1 dan R3. Setelah menemukan

gangguan, sectionalizing switch SW1 akan terbuka dan R1 ditutup secara

manual dan mengembalikan pelayanan ke feeder yang tidak mengalami

gangguan yaitu pada section 2.

 Ketika gangguan permanen terjadi pada section 2, prosedurnya mirip dengan

kasus ketika gangguan permanen terjadi pada section 1. Akan tetapi setelah

penentuan lokasi gangguan, SW1 terbuka dan CB1 ditutup secara manual dan

akan mengembalikan pelayanan pada bagian 1 yang tidak mengalami

gangguan.

 Ketika gangguan permanen terjadi pada section 3, R1 pertama akan membuka

dan Tie recloser R3 mendeteksi hilangnya tegangan pada sisi R1 . Setelah

berakhirnya time delay pada R3, maka R3 menutup dan akan mendeteksi arus

gangguan, maka akan terjadi trip dan akan mengunci/lock out. Bagian feeder

yang tidak mengalami gangguan yaitu diantara R1 dan CB1 tetap medapatkan

pelayanan daya. Setelah penentuan lokasi gangguan, sectionalizing switch

SW2 terbuka dan R3 akan ditutup secara manual dan mengembalikan layanan

ke feeder yang tidak mengalami gangguan yaitu pada section 4.

 Ketika gangguan permanen terjadi pada section 4, R1 dan R3 membuka dan

mengunci/lock out setelah melakukan protection sequence. Bagian yang tidak

mengalami gangguan yaitu diantara CB1 dan R1,tetap mendapatkan

pelayanan daya. Setelah menemukan lokasi gangguan, SW2 terbuka dan R1
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akan ditutup secara manual dan mengembalikan pelayanan daya pada section

yang tidak mengalami gangguan yaitu section 3.

 Ketika gangguan sementara terjadi pada section 1 atau 2, CB1 melakukan

reclosing sequence. Selama proses ini, semua pelanggan sepanjang feeder

mengalami gangguan sementara.

 Ketika gangguan sementara terjadi pada section 3 atau 4, R1 melakukan

reclosing sequence. Selama proses ini, hanya pelanggan diantara R1 dan R3

mengalami gangguan sementara.

2.8.2 Recloser

Recloser Suatu alat otomatis yang mempunyai kemampuan sebagai pemutus

arus bila terjadi gangguan hubung singkat yang dilengkapi dengan alat pengindera

arus gangguan dan memerintahkan operasi buka tutup kepada pemutus tenaga. Dan

merupakan peralatan pengatur kerja yang dilakukan apabila itu bersifat temporer.

Prinsip kerja: Cara kerja recloser ini tidak banyak berbeda misalnya dalam

mendeteksi gangguan keduanya menggunakan sensing trafo arus pada pengaturan

elektronik.

2.9 Indeks Keandalan Peralatan Sistem Distribusi

Pada Tabel 3.1 merupakan parameter tiap peralatan sistem distribusi

berdasarkan data yang didapat dari  SPLN 59 tahun 1985 untuk data keandalan

peralatan. Indeks keandalan  pada SUTM radial SPLN 68-2 tahun 1986 dimana untuk

nilai SAIFI adalah 3,2 kali/tahun dan SAIDI sebesar 21 Jam/tahun.

Tabel 2.1 Indeks Peralatan

Peralatan Laju Kegagalan Repair Time Switching Time

Saluran udara 0,2 3 0,15

CB 0,004 10 0,15

Sectionalizer 0,003 10 0,15

Trafo 0,005 10 0,15
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Recloser 0,005 10 0,15

Sumber : SPLN 59 tahun 1985.

Adapun metode perhitungan yang dipakai dalam penelitian ini berdasarkan data

elemen dan konfigurasi pada penyulang umum, didapatkan formula untuk

menghitung tiga indeks titik beban (load point) berdasarkan pendekatan metode Loop

Restoration Scheme, dengan rumus yaitu :

a. Laju kegagalan pada titik beban jλ 	 = 	λ + 	λ += 1 	 	P 	λ= 1 																																	 (2.12)
														

Dengan :

λ j : Laju kegagalan pada titik beban j

λ sj : Laju kegagalan komponen seri terhadap titik beban j

λ ij : Laju kegagalan seksi utama i terhadap titik beban j

P kj: Parameter kontrol seksi cabang k terhadap titik beban j

λ kj : Laju kegagalan seksi cabang k terhadap titik beban j

b. Menghitung rata-rata ketaktersediaan tahunan pada titik beban j

	U 	 = λ 	 + 	λ 	 + 	 	P 	λ 																																															 (2.13)	
Dengan :

Uj : Rata-rata ketaktersediaan tahunan pada titik beban j

r sj: Waktu perbaikan (repair time) untuk elemen seri s terhadap titik beban j

r ij: Waktu switching (switching time) atau waktu perbaikan (repair time) titik

beban j pada main section i

r kj:Waktu switching (switching time) atau waktu perbaikan (repair time) titik

beban j pada lateral section k
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c. Rata-rata lama padam pada titik beban j

rj=
λ	 (2.14)

Sumber : SPLN 59 tahun 1985

Dengan :

r j :   Rata-rata lama padam pada titik beban j

Untuk menghitung parameter keandalan ekuivalen seksi cabang dapat dibagi

kedalam dua bagian dengan menggunakan persamaan matematis sebagai berikut :

a. Memiliki pemisah

																																																							λ 1 = ∑ λ 																																																																												(2.15)
U 1 = λ 																																																																									(2.16)1 = 	 (2.17)

Keterangan :

λe1: Laju kegagalan ekuivalen komponen seri yang tidak diisolasi pemisah

λ i : Laju kegagalan komponen i

r e1: Total waktu perbaikan (repair time)

ri    : Waktu perbaikan komponen i

Ue1: Total ketaktersediaan tahunan ekuivalen komponen seri yang tidak diisolasi

pemisah

b.  Tidak memiliki pemisah

λ 2 = ∑ λ (2.18)
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λ 2 = ∑ λ (2.19)U 2 = ∑ λ (2.20)2 = 	 (2.21)

Keterangan :

λ i : Laju kegagalan komponen e i

λ e2: Laju kegagalan ekuivalen komponen seri yang diisolasi pemisah

ri : Waktu perbaikan komponen i

Ue2 : Total ketaktersediaan tahunan ekuivalen komponen seri yang diisolasi pemisah

Sumber : SPLN 59 tahun 1985.


