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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Jalannya penelitian mempunyai aturan-aturan khusus dalam memasukkan data

untuk dianalisis yaitu disebut sebagai prosedur simulasi seperti ditunjukkan pada

gambar dibawah ini:

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian
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3.2 Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian dalam tugas akhir ini yaitu kuantitif dengan

melakukan analisis keandalan pada Jaringan distribusi 20 KV dengan metode

LRS(Loop Restoration Scheme )yang dilakukan penambahan Sectional Switch dan

Automatic Recloser dan disimulasikan melalui Software ETAP. Hasil dari penelitian

ini akan di dapat nilai indeks keandalan sistem distribusi seperti SAIFI, SAIDI, dan

CAIDI.

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang

langsung diproleh dari PT.PLN (Persero) Rayon Panam.

3.3 Data-data yang dibutuhkan

1. Single line diagram feeder OGF 18 Taman Karya dan feeder OGF 12

Kualu.

2. Data jumlah pelanggan dan kapasitas masing-masing load point.

3. Data panjang saluran (line) per segmen.

1. Studi Literatur

Dalam suatu penelitian studi literatur sangat penting karena dapat dimanfaat

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

2. Pengumpulan Data

Setelah studi literatur didapatkan, kemudian penulis memerlukan

pengumpulan data untuk mendapatkan data-data yang berhubungan langsung dengan

penelitian penulis. Selain itu juga sumber data-data yang diperoleh penulis meliputi

membaca jurnal-jurnal, buku-buku referensi, dan internet serta tempat lokasi

penelitian yaitu PT.PLN (Porsero) Cabang Pekanbaru Rayon Panam. Hasil dari

penelitian ini dapat sesuai harapan. Adapun data yang dibutuhkan antara lain:
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1. Menentukan data wilayah

Untuk menentukan data suatu wilayah, penulis mendapatkan dari PT.

PLN (Persero). Data inilah yang menjadi acuan penulis untuk menentukan

tingkat keandalan pada jaringan distribusi 20KV.

2. Single line diagram penyulang

Data singleline diagram di PT. PLN (Persero) Rayon Panam pada

feeder OGF 18 Taman Karya dan feeder OGF 12 Kualu.

3. Jumlah pelanggan pada tiap titik pelanggan

Untuk melakukan perhitungan dan analisa data yang dibutuhkan

adalah data jumlah pelanggan pada setiap penyulang yang ada di feeder OGF

18 Taman Kaya dan feeder OGF 12 Kualu

4. Panjang saluran penyulang.

Dalam melakukan analisa keandalan sistem distribusi berdasarkan

panjang saluran tiap-tiap feeder.

3. Metode Loop Restoration Scheme (LRS)

Setelah data-data yang sudah di dapatkan dari PLN (Persero) Rayon Panam

dan ditunjang dengan teori yang sudah didapatkan dari berbagai sumber yang valid

dan dapat dipertanggung jawabkan dilanjutkan dengan menganalisa feeder di sistem

distribusi.

4. Software ETAP

Setelah feeder tersebut di analisa langkah selanjutnya adalah membuat

singleline diagram tersebut di software ETAP berdasarkan data-data yang dari

sumber yang valid dan menggambar fungsi dari sectional swicth dan recloser di

feeder OGF 18 Taman Karya dan feeder OGF 12 Kualu dalam meningkatkan

keandalan.
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5. Analisa Hasil

Selanjutnya adalah mencari Indeks Keandalan SADI,SAIFI dan CAIDI

berdasarkan rumus dari sumber : SPLN 59 tahun 1985 , untuk mengetahui tingkat

keandalan feeder tersebut sebelum diterapkannya LRS.

3.4 Perhitungan Menggunakan Metode Loop Restoration Scheme (LRS)

Setelah menentukan bidang penelitian yang dikaji dan melakukan

pengumpulan data terkait, selanjutnya dilakukan analisis terhadap data yang didapat

menggunakan metode Loop Restoration Schme untuk menentukan tingkat keandalan

pada jaringan distribusi 20KV. Adapun tahapan-tahapann Analisis keandalan pada

feeder OGF 18 Taman Karya dan OGF 12 Kualu sebelum dan sesudah diterapkan

Loop Restoration Schme adalah sebagai berikut:

Gambar 3.2 Flowchart sebelum diterapkan Loop Restoration Scheme

Dalam flowchart sebelum diterapkannya LRS tahapan pertama adalah

mengindetifikasi penyulang / feeder OGF 18 Taman Karya dan feeder OGF 12 Kualu

dengan cara mengumpulkan data-data perbagian yang akan disatukan menjadi
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singleline yang, dalam hal ini penulis menggunakan bantuan microsoft visio untuk

menyatukan bagian-bagian data yang akan disatukan menjadi singleline. Selanjutnya

adalah mencari nilai MTTF, MTTR, Laju kegagalan dan laju perbaikan berdsarkan

data-data valid yang sudah penulis kumpulkan di PT PLN (PERSERO) Rayon

Panam. Setelah mendapatkan nilai MTTF, MTTR, Laju kegagalan, dan laju

perbaikan tahapan selanjutnya adalah mencari Indeks Keandalan pada feeder OGF 18

Taman Karya dan feeder OGF 12 Kualu tersebut dengan rumus yang sudah penulis

dapatkan dari PLN (PERSERO) Rayon Panam.

Gambar 3.3 Flowchart setelah Loop Restoration Scheme (LRS).
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Dalam flowchart metode LRS tahapan pertamanya tidak jauh berbeda sebelum

diterapkannya LRS adalah mengindektifikasi feeder/penyulang 2 buah feeder, feeeder

tersebut adalah feeder OGF 18 Taman Karya dan feeder OGF 12 Kualu.

Tahapan selanjutnya seterlah diterapkannya LRS adalah menambahkan pada

konfigurasi Loop Restoration Scheme dua buah sectional switch dan recloser pada

feeder yang telah di identifikasi, yaitu feeder OGF 18 Taman Karya dan Feeder OGF

12 Kualu. Fungsi ditambahkannya dua buah sectional switch dan recloser adalah

untuk meningkat keandalan feeder tersebut dalam sistem distribusi, karena recloser

sebagai alat otomatis yang mempunyai kemampuan sebagai pemutus arus bila terjadi

gangguan, recloser dilengkapi dengan alat pengindra gangguan dan dapat

memerintahkan operasi buka tutup kepada pemutus tenaga.

Selanjutnya menggambarkan singleline yang baru di software ETAP untuk

mengetahui dan menjelaskan fungsi dari sectional swicth dan recloser tersebut dalam

meningkatkan Indeks Keandalannya pada feeder OGF 18 Taman Karya dan feeder

OGF 12 Kualu. Beberapa parameter yang dimasukkan pada saat gambar singleline di

ETAP sehingga bisa didapatkan nilai keandalan pada saat diterapkannya Loop

Restoration Schme di sistem distribusi 20KV:

a. Data Topologi sistem distribusi dari 2 feeder yang digunakan yaitu berupa

singleline diagram.

b. Data indeks kegagalan peralatan sistem distribusi dengan mengacu pada

standard PLB 59 tahun 1985.

Pada saat konfigurasi normal PLN antar penyulang hanya terdapat Tie Load

Break Swicth ( normally open), sedangkan pada konfigurasi Loop Restoration Schme

pada 2 penyulang ditambah dua buah sectional switch dan sectional recloser (

normally close) dan pada antar penyulang terdapat tie recloser (normally open).

Tahapan selanjutnya adalah Mencari nilai MTTF, MTTR, laju kegegalan dan

laju perbaikan. Hal ini sama seperti sebelum diterapkannya LRS, tetapi disini nilai

dari MTTF, MTTR, laju kegagalan dan laju perbaikannya akan berubah dikarenakan

ada penambahan sectional swicth dan recloser di feeder OGF 18 Taman Karya dan

feeder OGF 12 Kualu setelah itu mencari nilai Indeks Keandalan berdasarkan rumus
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ketatapan dari SPLN 59 tahun 1985 dan SPLN 68-2 tahun 1986 dimana standar untuk

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

Langkah selanjutnya membandingkan nilai dari sebelum dan sesudah

diterapkannya LRS tersebut lalu mencari nilai persentase peningkatan feeder OGF 18

Taman Karya dan feeder OGF 12 Kualu sesudah diterapkan LRS.

3.5 Analisis Hasil Perhitungan

Setelah didapatkan hasil perhitungan menggunakan metode Loop Restoration

baik sebelum maupun sesudah penambahan konfigurasi sectional switch dan

sectional recloser, langkah selanjutnya menganalisa kembali hasil perhitungan

tersebut sehingga hasil yang didapat akurat.

3.6 Hasil

Setelah melakukan analisis perhitungan yang didapat dari perhitungan

menggunakan metode Loop Restoration Scheme (LRS). Langkah berikutnya

membandingkan hasil perhitungan dan dapat ditarik kesimpulan perkembangan nilai

SAIFI, SAIDI dan CAIDI dalam penelitian ini.


