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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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 SAIDI

(System Average Interuption Duration Index) dan SAIFI (System Average Interuption

Frequency Index). Untuk itu diperlukan sistem operasi yang mempunyai keandalan baik.

Sehingga dapat meminimalisir pemadaman untuk menjaga kepuasan pelanggan. Dengan

begitu, maka akan dicapainya misi 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. [1]

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. Untuk mendapatkan

keandalan yang tinggi, penerapan sistem SCADA (Supervisory Control and Data
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Aquisition) pada jaringan distribusi tenaga listrik sangatlah diperlukan, dimana kelebihan

dari sistem SCADA yang diterapkan pada jaringan ditribusi jika dibandingkan dengan

sistem yang telah ada sebelumnya (konvensional) sangat berpengaruh signifikan terhadap

efisiensi dari sistem pendistribusian  tenaga listrik, adapun kelebihan dari sistem SCADA

yaitu dapat memantau, mengendalikan, mengkonfigurasi dan mencatat kerja sistem secara

real time (setiap saat), serta mampu menangani gangguan yang bersifat permanen ataupun

yang bersifat  sementara/temporer  dalam waktu yang singkat secara remote (jarak jauh)

dari pusat kontrol.

Sehingga diharapkan dengan diterapkannya integrasi sistem SCADA dengan

jaringan distribusi tenaga listrik dapat memberikan kualitas pelayanan yang lebih baik

(efektif dan efesien) kepada konsumen listrik, dan dari pihak penyedia tenaga listrik sendiri

(dalam hal ini PT.PLN persero) bisa meminimalisir terjadinya kerugian finansial akibat

keandalan sistem yang rentan gangguan.

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. Pada metode

FMEA, kemungkinan terjadinya kegagalan atau tidak berfungsinya tiap komponen pada

sistem distribusi diidentifikasi dan dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap titik

beban ( load point ). Pada akhirnya kejadian kegagalan dibentuk untuk mengevaluasi

indeks titik beban. Metode FMEA menggunakan perhitungan yang sangat banyak,

sehingga membutuhkan waktu perhitungan yang lama. Oleh karena itu diperlukan suatu

metode yang lebih sederhana dan yang lebih cepat untuk menghitung indeks keandalan

titik beban dan indeks keandalan sistem. [3]

Metode pendekatan ekuivalen keandalan jaringan ( Reliability Network Equivalent

Approach ) pertama kali di perkenalkan oleh R. Billinton dan P. Wang pada tahun 1998.

Metode pendekatan ekuivalen keandalan jaringan digunakan untuk menganalis sistem

distribusi radial yang besar dan kompleks secara sederhana. Prinsip utama metode ini

adalah elemen ekuivalen dapat digunakan untuk mengganti bagian jaringan distribusi dan

menyusun kembali sistem distribusi yang besar kedalam bentuk seri dan sederhana.

Metode ini merupakan metode pendekatan yang menggunakan proses berulang dan

berurutan untuk mengevaluasi indeks keandalan per titik beban (individual load point).
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Metode pendekatan ekuivalen keandalan jaringan ini merupakan penyederhanaan dari

metode FMEA, dan merupakan solusi dari masalah yang dihadapi metode FMEA. [2]

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan

penelitian tugas akhir dengan judul “Analisis Keandalan Penggunaan SCADA pada

Jaringan Distribusi 20 kV di PT. PLN (PERSERO) feeder 15 Bangau Sakti dengan

menggunakan metode Reliability Network Equivalent Approach (RNEA)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang permasalahan tersebut, yang menjadi pokok

permasalahan dalam tugas akhir ini adalah bagaimana mengetahui peningkatan nilai

keandalan sistem jaringan distribusi di feeder 15 Bangau Sakti sebelum dengan sesudah

menggunakan sistem SCADA dengan menggunakan metode Reliability Network

Equivalent Approach (RNEA).

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari tugas akhir ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa peningkatan

nilai keandalan sistem distribusi 20 kV yang ditinjau dari jumlah pelanggan, jumlah

gangguan dan jumlah lama pemadaman sebelum dan sesudah terintegrasi SCADA

menggunakan metode RNEA.

1.4 Batasan Masalah

Untuk terfokusnya penelitian yang akan dilakukan, maka penulis membatasi

permasalahan yang dibahas dan dianalisa, batasan masalah dalam penulisan penelitian ini

adalah :

1. Indeks keandalan yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian sesuai

dengan standar SPLN 68-2 tahun 1986 dimana untuk nilai SAIFI adalah 3,2

kali/tahun dan SAIDI sebesar 21 Jam/tahun.

2. Wilayah jaringan sistem distribusi yang akan di bahas yaitu di PT. PLN

(Persero) Rayon Panam Feeder 15 Bangau Sakti Pekanbaru.

3. Data yang digunakan dalam mengevaluasi keandalan sistem yaitu data

gangguan tahun 2013 (sebelum terintegrasi SCADA) dan tahun 2014

(terintegrasi SCADA).
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1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah:

1. Sebagai acuan untuk mengetahui tingkat keandalan sistem jaringan

distribusi.

2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam

perencanaan jaringan distribusi yang belum menggunakan sistem SCADA .


