
BAB III

METODE PENELITIAN

Sistem distribusi 20 kV Rayon Bangkinang wilayah Salo merupakan objek dalam

penelitian ini. Penelitian ini bertujuan mengetahui kualitas tegangan, kompensasi daya

reaktif dan rugi-rugi daya sebelum dan setelah penempatan kapasitor bank pada sistem

distribusi  20 kV di PT. PLN (Persero) Rayon Bangkinang Wilayah Salo

3.1. Tahapan penelitian

Tahapan penelitian dapat dilihat pada flowchart gambar 3.1
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Gambar 3.1. Flowchart Tahapan Penelitian
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1. Studi literatur

Sebagai bahan acuan penelitian  yaitu :

a. Makalah dan jurnal sebagai acuan yang ada kaitannya dengan permasalahan

dalam penelitian ini yang menyangkut analisis sistem tenaga dan penempatan

kapasitor bank.

b. Buku teks sebagai acuan yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam

penelitian ini yang menyangkut analisis sistem tenaga dan penempatan

kapasitor bank.

2. Perumusan masalah.

3. Pengumpulan data.

Data sistem distribusi tenaga listrik 20 kV Rayon Bangkinang sebagai objek

yang akan diteliti dalam penelitian ini bersumber dari PT. PLN (Persero) Wilayah

Riau Cabang Pekanbaru yang terdiri dari data :

1. Power Grid

Adalah suplai yang diambil oleh sistem sebagai sumber tegangan

dengan inputan data sebagai berikut :

a. Nominal kV

b. Kapasitas Daya dalam MVAsc

c. Nilai X/R

d. Mode Swing sebagai referensi

2. Bus

Nominal kV adalah tegangan nominal pada bus

3. Data Penghantar

a. panjang jaringan

b. Tipe material

c. Resistansi

d. Diameter

4. Transformator

Data yang diperlukan meliputi :

a. Rating kVA/MVA , max kVA/MVA

b. Rating kV primer serta kV sekunder

c. % Z, dan X/R



III-3

5. Lumped Load

Adalah motor atau beban yang terlumped, data yang diperlukan meliputi :

a. Rating kVA dan kV

b. Power faktor

c. % loading yaitu persen pembebanan pada motor.

4. Membuat diagram segaris pada Etap 7.5.0

5. Memasukkan data untuk simulasi berdasarkan data yang telah dikumpulkan.

6. Mensimulasikan aliran daya dengan Etap 7.5.0

7. Konvergen, jika tidak konvergen maka terjadi kesalahan memasukkan data dan

diperiksa ulang data yang telah dimasukkan. Konvergen adalah nilai – nilai variabel

sudah mulai menuju satu titik

8. Pemilihan kandidat bus yang memiliki tegangan dibawah batas minimal

berdasarkan hasil aliran daya.

9. Mensimulasikan penempatan kapasitor bank dengan menjalankan program

penempatan optimal kapasitor pada Etap 7.5.0. dengan fungsi objektif berdasarkan

voltage supportdan batas tegangan global dengan batas minimal 90% dan batas

maksimal 110%. Etapsebagai penentu kapasitas dan tempat pemasangan kapasitor.

10. Mengamati dan menganalisa letak optimal kapasitor bank sertamenganalisa

perbedaan hasil keluaran aliran daya setelah dan sebelum penempatan kapasitor

bank.

3.2. Alat Penelitian

Alat yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagi berikut :

1. Laptop asus A43SV dengan spesifikasi :

a. Intel(R) Core(TM)i3-2310M CPU @ 2,10 GHz

b. 14.0” LCD

c. NVIDIA GeForce GT 540M 2GB

d. HDD 640 GB

e. Memory DDR3 4 GB

2. Sistem operasi Windows 7 ultimate 32 bit

3. Printer Epson L110

4. Perangkat lunak yang dipakai adalah Etap 7.5.0 (Electrical Transient Analyzer

Program ).
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3.3. Metode Penyelesain

Sebagaimana diketahui membangkitkan daya reaktif pada pusat pembangkit

tenaga dan menyalurkannya kepusat beban yang jaraknya jauh, sangatlah tidak

ekonomis. Hal ini dapat di atasi dengan meletakkan kapasitor pada pusat beban.

Penyelesaian tugas akhir ini dengan pemodelan sistem distribusi  20 kV

pada PT. PLN (persero) Rayon Bangkinang dengan software Etap 7.5.0. dengan

tujuan untuk memperoleh hasil aliran daya untuk kondisi sebelum dan sesudah

penempatan kapasitor bank.

3.4. Analisa Data

Analisa dilakukan terhadap nilai jatuh tegangan yang diperoleh dari hasil

simulasi dengan membandingkan sebelum dan sesudah penempatan kapasitor bank.

Dari hasil pebandingan tersebut akan terlihat pengaruh penempatan kapasitor bank

dalam jaringan distribusi.


