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BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil yang dilakukan mengenai Analisis Keandalan Jaringan Distribusi 20 kV

di PT. PLN (PERSERO) pada feeder OGF 18 Taman Karya dan feeder OGF 12 Kualu

dengan menggunakan metode Loop Restoration Scheme. Berdasarkan hasil perhitungan

dan analisis yang dilakukan dalam tugas akhir ini, maka dapat ditarik kesimpulan.

5.1 Kesimpulan

1. Jika melihat dari hasil yang dilakukan terlihat peningkatan Indeks Keandalan,

karena sebelum diterapkannya LRS Indeks Keandalan pada feeder OGF 18

Taman Karya dan feeder OGF 12. Pada OGF 18 Taman Karya, SAIFI=

0,00057kali/tahun, SAIDI=0,01151 jam/tahun, CAIDI=20,9298 jam/tahun, dan

pada OGF 12 Kualu, SAIFI=0,00142 jam/tahun, SAIDI=0,017 jam/tahun,

CAIDI= 11,9718 jam/tahun. Dan setelah diterapkannya LRS pada OGF 18 Taman

Karya, SAIFI=0,0005 kali/tahun, SAIDI=0,01107, CAIDI=22,14 jam/tahun dan

pada OGF 12 Kualu, SAIFI= 0,00125 kali/tahun, SAIDI=0,01674 jam/tahun,

CAIDI=13,392 jam/tahun, karena konfigurasi LRS dilakukan penambahan

sectional switch dan sectional recloser pada feeder tersebut.

2. Persentase peningkatan pada feeder OGF 18 Taman Karya persentase peningkatan

Indeks Keandalannya adalah, untuk nilai SAIFI terjadi peningkatan 12,281%,

untuk SAIDI sebesar 3,823 % dan CAIDI 5,466% sedangkan persentase

peningkatan pada feeder OGF 12 Kualu adalah, untuk nilai persentase SAIFI nya

sebesar 11,972%, SAIDI sebesar 11,529 % dan CAIDI sebesar 10,605%.

3. Jumlah gangguan setelah diterapkkanya LRS pada feeder OGF 18 Taman Karya

dan feeder OGF 12 Kualu mengalami penurunan jumlah gangguan yang terjadi

dan mengurangi lamanya total padam pada feeder OGF 18 taman Karya dan

feeder OGF 12 Kualu.

4. Berdasarkan analisa yang dilakukan dengan mencari nilai MTTF, MTTR, Laju

Kegagalan, dan Laju Perbaikan dan juga melihat nilai Indeks Keandalan

SAIFI,SAIDI, CAIDI sebelum dan susudah diterapkannya LRS diketahui bahwa
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dengan menggunakan metode LRS pada feeder OGF 18 Taman Karya dan feeder

OGF 12 Kualu hasilnya adalah handal.

5.2 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan dalam tugas akhir ini adalah

sebagai berikut.

1. Analisis keandalan jaringan distribusi pada tugas akhir ini dapat digunakan

sebagai bahan pertimbangan yang bisa diterapkan pada sistem distribusi 20 di

PT.PLN (Persero) Rayon Panam khusunya pada feeder OGF 18 Taman Karya dan

feeder OGF 12 Kualu yang digunakan sebagi bahan Tugas Akhir ini.

2. Perlu pemeliharaan berkala untuk mengurangi gangguan akibat peralatan ataupun

karena hewan sekita yang dapat menggangu sistem distribusi atau untuk

memperkecil gangguan dari gesekan antara pohon dengan kawat.

3. Untuk penelitian selanjutnya bisa memaksimalkan penggunaan software ETAP

dengan mensimulasikannya berdasarkan data-data yang didapat dilapangan agar

mendapatkan penjelesan secara maksimal kedepannya dalam menganalisa

keandalan pada jaringan distribusi


