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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar belakang 

       Pada suatu sistem tenaga listrik membutuhkan suatu sistem proteksi yang 

selektif, reliable, sensitif dan sederhana dengan memiliki kemampuan mendeteksi 

dan menangani gangguan dalam waktu yang cepat sehingga kontinuitas suplai 

listrik terjaga. Sistem distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang 

berguna untuk menyalurkan tenaga listrik dari sumber daya listrik besar sampai ke 

konsumen. Keandalan peralatan listrik pada sistem distribusi merupakan ukuran 

tingkat ketersediaan pelayanan daya listrik terhadap konsumen yang akan 

menentukan kontinuitas tenaga listrik yang berpengaruh terhadap produsen 

(perusahaan penyedia tenaga listrik) dan juga konsumen.  

        Kebutuhan akan tenaga listrik yang semakin meningkat, menuntut suatu 

sistem tenaga listrik yang mempunyai keandalan dalam penyediaan dan 

penyaluran dayannya agar dapat memberikan pasokan energi listrik yang 

memuaskan dan kontinyu. Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Walkis 

Al Hafis (2015) pada penyulang SL4 di GI Sungailiat, diketahui bahwa jatuh 

tegangan yang terjadi pada penyulang SL4 sudah melebihi dari nilai yang sudah 

ditetapkan oleh SPLN 1 : 1995 yakni minimum 10% terhadap tegangan 

nominalnya. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas energi listrik yang dihasilkan 

dalam hal  tingkat kestabilan frekuensi dan tegangan. Penyaluran energi listrik 
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yang berkesinambungan sangat penting demi mencapai kontinuitas penyaluran 

daya dan optimalisasi kinerja pada sistem distribusi. 

     Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan evaluasi indeks keandalan 

dengan menggunakan metode section technique pada penyulang SL4 di PT PLN 

Area Bangka dengan mengacu pada SPLN No 59 Tahun 1985 agar dapat melihat 

nilai indeks keandalannya demi menjaga suplai listrik ke konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menghitung indeks keandalan SAIFI, SAIDI, dan CAIDI di 

Penyulang  SL4 berdasarkan metode section technique dan menggunakan 

software ETAP 12.6.0?  

2.  Bagaimana solusi agar keandalan pada penyulang SL4 dapatlebih 

ditingkatkan lagi? 

 

1.3 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini dilakukan berdasarkan data PT PLN Area Bangka pada 

tahun 2016. 

2. Evaluasi keandalan hanya dilakukan di penyulang SL4. 

3. Tidak membahas mengenai jatuh tegangan maupun rugi daya. 

4. Asumsi daya per pelanggan 900 VA. 

5. Evaluasi keandalan menggunakan metode section technique dan 

menggunakan software ETAP 12.6.0. 

6. Penambahan recloser disimulisasikan pada software ETAP 12.6.0. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

1. Menghitung besarnya nilai indeks keandalan pada penyulang SL4 dengan  

mengunakan metode section technique. 

2. Membandingkan apakah indeks keandalan pada penyulang SL4 sesuai 

dengan standar yang ditetapkan oleh PT PLN (Persero) dalam SPLN No 

59 tahun 1985. 

3. Jika indeks keandalan pada penyulang SL4 melebihi dari SPLN No 59 

tahun 1985 maka akan dilakukan simulasi penambahan recloser pada 

software ETAP untuk meningkatkan keandalan pada penyulang SL4. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1. Mengetahui besarnya nilai indeks keandalan pada penyulang SL4. 

2. Mengetahui apakah indeks keandalan pada penyulang SL4 sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh PT PLN (Persero) dalam SPLN No 59 

tahun 1985. 

3. Mengetahui apakahdengan penambahan recloser, dapat memperbaiki 

indeks keandalan pada penyulang SL4. 

4. Sebagai masukan terhadap PLN Area Bangka agar indeks keandalan pada 

jaringan distribusi dapat lebih ditingkatkan lagi, agar penyaluran daya ke 

konsumen selalu terjaga. 
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1.6 Keaslian penelitian 

 Penelitian tentang analisis keandalan sistem distribusi pernah dilakukan 

oleh Wicaksono (2012) pada APJ Kudus dengan menggunakan metode section 

technique. Menurutnya dengan menggunakan metode section technique, dapat 

mengevaluasi keandalan dengan cara memecah sistem dalam bagian-bagian yang 

lebih kecil atau section terlebih dahulu, sehingga kemungkinan terjadi kesalahan 

dapat diminimalkan, serta waktu yang dibutuhkan lebih singkat dan untuk hasil 

yang didapat lebih valid maka dibandingkan dengan running program ETAP 

7.0.0.          

 Studi tentang keandalan sistem distribusi juga pernah dilakukan oleh 

Nugroho (2012) dengan menggunakan metode FMEA (Failure Modes and Effects 

Analysis) pada penyulang UNIB yang digunakan untuk mengidentifikasi 

kemungkinan-kemungkinan terjadinya malfungsi atau mode kegagalan, 

menganalisa penyebab-penyebabnya, efek-efek yang dapat ditimbulkan dari 

kegagalan tersebut. Penelitian ini melakukan peningkatan keandalan dengan cara 

menambahkan peralatan proteksi seperti CB dan LBS pada saluran distribusi.

 Penelitian evaluasi indeks keandalan sistem distribusi juga pernah 

dilakukan oleh Rahmat (2013) pada Gardu Induk (GI) Simpang dan Kupang 

dengan menggunakan Loop Restoration Scheme (LRS) yaitu metode otomasi 

distribusi pada feeder yang digunakan untuk meningkatkan keandalan sistem 

distribusi. Pada penelitian ini menerapkan beberapa skenario dengan menambah 

maupun mengubah letak dari sectional switch dan recloser pada beberapa feeder 

untuk memperbaiki indeks keandalan pada jaringan distribusi. 
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 Penelitian analisis keandalan berdasarkan metode section technique di PT 

PLN (Persero) Wilayah Bangka dilakukan oleh Bahri (2016) pada penyulang KB1 

dan KB2 di daerah Bangka Tengah. Penelitian ini membagi area berdasarkan 

sectionalizer tiap penyulang Rayon Koba dan menetapkan pengaruh kegagalan 

terhadap load point agar dapat menghitung nilai SAIDI dan SAIFI pada 

penyulang tersebut. 

 Dalam penelitian ini dilakukan evaluasi indeks keandalan sistem distribusi 

20 kV pada penyulang SL4 Gardu Induk (GI) Sungailiat dengan menggunakan 

metode section technique. Sistem dibagi menjadi beberapa section untuk 

memudahkan perhitungan. Untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat maka hasil 

perhitungan dengan metode section technique dibandingkan dengan running 

software ETAP 12.6.0. Dalam penelitian ini juga dilakukan penambahan 8 unit 

recloser pada titik yang dianggap dapat memperbaiki indeks keandalan penyulang 

SL4 agar nilai SAIFI dan SAIDI pada penyulang tersebut dapat lebih baik lagi. 

 

1.7  Sistematika Penulisan 

 BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan latar belakang permasalahan, rumusan masalah, batasan 

masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan laporan. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

Berisikan tinjauan pustaka yang menjelaskan tentang beberapa 

penelitian terdahulu dan dasar teori yang menguraikan tentang teori-

teori yang berhubungan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Berisikan bahan atau materi penelitian, alat penelitian, dan 

langkah penelitian (variabel yang akan dipelajari meliputi model yang 

akan diusulkan, rancangan penelitian, teknik pengumpulan data dan 

analisis yang digunakan). 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisikan hasil pegamatan, kemudian data disajikan dalam bentuk 

gambar, tabel, grafik maupun perhitungan untuk mempermudah 

pembahasannya.  

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


