
BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Permintaan tenaga listrik yang terus meningkat secara konstan/tetap, disisi lain 

perluasan pembangkit tenaga listrik dan pembangunan saluran transmisi yang  

dipaksakan pada pembangkit tenaga listrik dan transmisi yang terlampau berat, 

mengakibatkan rugi-rugi pada sistem menjadi lebih besar. 

Permasalahan yang sering terjadi pada sistem transmisi terkait dengan variasi 

profil tegangan sistem antara lain disebabkan berbagai gangguan pada sistem 

distribusi seperti kenaikan beban, swell, dip dan sag serta terjadinya over voltage, 

karena over injection yang disebabkan sambaran petir dan open circuit. Untuk 

mengatasi gangguan jatuh tegangan (voltage drop) pada sistem transmisi, dipasang 

kapasitor bank (fix capacitor) dan Flexible AC Transmision System (FACTS) Device, 

salah satunya adalah Static Var Compensator (SVC). 

Static Var Compensator (SVC) adalah alat yang dapat menghasilkan atau 

menyerap data reaktif statis yang dihubungkan paralel dan mempunyai keluaran 

(output) yang bervariasi untuk menjaga atau mengontrol parameter spesifik dari suatu 

sistem tenaga listrik. SVC terdiri dari komponen TCR (Thyristor Controlled Reactor), 

TSC (Thyristor Switched Capasitor) dan Filter Capasitor (FC). Filter harmonisa 

terhubung paralel dengan TCR yang berfungsi untuk mengatasi harmonisa yang 

dihasilkan oleh TCR. Prinsip kerja SVC adalah dengan mengatur sudut penyalaan 

thyristor, sehingga dapat mengatur keluaran daya reaktif dari SVC. Tujuan utama 

pemasangan SVC adalah untuk menjaga perubahan tegangan pada bus dalam jaringan 

distribusi serta untuk meningkatkan stabilitas tegangan dengan cara menyuntikkan 

daya reaktif dengan mengendalikan arus kapasitif atau arus induktif. 



Untuk menentukan posisi penempatan atau pemasangan SVC yang tepat, maka 

digunakan metode optimasi dengan menggunakan fungsi obyektif berdasarkan 

parameter rugi-rugi daya pada saluran (Sloss), tegangan jatuh (Vdrop) dan kapasitas 

SVC. Metode optimasi terdiri dari metode Deterministik seperti aplikasi Dynamic 

Programming (DP), Simplex, dan Linear Programming (LP) dan Metode 

Underministik seperti Ant Colony Optimization (ACO), Harmony Search Algorithm 

(HSA), Simulated Annealing (SA), Fuzzy Logic dan Genetic Algorithms (GA).[1]   

Ant Colony Optimization (ACO), sebuah metode optimalisasi heuristic 

penyelesaian masalah mengenai jalur tercepat atau permasalahan optimalisasi yang 

lainnya dengan menggunakan azas tingkah laku semut secara biologi 

Tugas akhir ini membahas optimasi penempatan SVC pada transmisi Jawa-Bali 

500 KV. Dan pada tugas akhir ini untuk memperbaiki profil tegangan menggunakan 

SVC dengan metode yang digunakan yaitu Ant Colony Optimization (ACO). 

 

1.2   RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaimana cara mengatasi jatuh tegangan (voltage drop) pada sistem 

transmisi tenaga listrik menggunakan SVC?  

2. Bagaimana mengoptimalkan penempatan SVC dengan menggunakan metode 

ACO? 

3. Bagaimana perbandingan data profil tegangan pada sistem transmisi tenaga 

listrik yang menggunakan SVC dengan yang tidak menggunakan SVC? 

 

1.3  TUJUAN 

1. Mengatasi gangguan jatuh tegangan (voltage drop) pada sistem transmisi 

tenaga listrik menggunakan SVC 

2. Mengoptimalkan penempatan SVC dengan menggunakan metode ACO 



3. Untuk menentukan perbandingan data profil tegangan pada sistem transmisi 

yang menggunakan SVC dengan yang tidak menggunakan SVC 

 

1.4   BATASAN MASALAH 

1. Data pembangkit dan beban yang digunakan pada tugas akhir ini berupa data 

sekunder. 

2. Pengujian dilakukan melalui simulasi Matlab 

 

1.5   METODOLOGI 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat aplikatif 

dengan urutan sebagai berikut : 

a. Study Literatur 

Dalam mencari studi literatur, penulis menggunakan beberapa sumber informasi buku 

dan jurnal maupun media elektronik seperti internet ataupun dari buku laporan 

penelitian. 

b. Studi Lapang 

Yaitu memperoleh data dengan cara langsung dalam analisis pada pemodelan sistem. 

c. Perancangan dan Pengujian Sistem 

Melakukan perancangan SVC dengan memasukkan data pembangkitan/beban, data 

impedansi saluran, serta parameter algoritma semut. 

d. Analisa Data 

Yaitu berisikan analisa dari simulasi yang telah dibuat. Pada tahap ini akan dilakukan 

analisis pada karakteristik tanpa SVC dan pada karakteristik menggunakan SVC 

e. Pengambilan Kesimpulan 

Yaitu berisi kesimpulan dan saran atas analisa yang dibuat 

 

 

 

 



 

 

 

1.6   SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada Bab I berisi pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, ruang lingkup 

permasalahan, tujuan, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang tugas 

akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Pada Bab II berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan. 

BAB III PERANCANGAN SISTEM 

Pada Bab III ini akan membahas tentang perancangan sistem 

BAB IV SIMULASI DAN ANALISIS 

Pada Bab IV ini akan membahas tentang hasil simulasi pada SVC dengan program 

MATLAB dengan menggunakan algoritma ACO yang telah dirancang sebelumnya di 

Bab III. Simulasi ini untuk menentukan nilai optimal agar penempatan SVC ini agar 

lebih optimal dengan menggunakan metode ACO. 

BAB V PENUTUP 

Pada Bab V ini berisi kesimpulan dari penyusunan tugas akhir dan saran untuk 

pengembangan selanjutnya. 

 


