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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sistem tenaga listrik secara umum dapat di kelompokkan menjadi empat 

bagian, yaitu : pembangkit, transmisi, distribusi, dan beban. Pembangkit tenaga 

listrik adalah alat untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik yang 

berasal dari berbagai sumber tenaga. Energi listrik dari pembangkit tenaga listrik 

dinaikkkan tegangannya untuk meminimalisir rugi-rugi daya, kemudian energi listrik 

itu dialirkan melalui sistem transmisi. Pada saluran transmisi listrik terjadi proses 

penyaluran energi listrik dari pembangkit tenaga listrik (generator) menuju saluran 

distribusi sehingga dapat disalurkan sampai pada beban. Beban merupakan tingkatan 

terakhir dalam penyaluran energi listrik sebagai pengguna energi listrik. 

Pengaturan pengoprasian ini harus mampu dioperasikan secara optimal, 

sehingga daya yang disalurkan ke beban atau konsumen tetap terpenuhi agar tak 

terjadi kekurangan energi listrik yang menyebabkan terjadinya pemadaman bergilir 

dan akan merugikan pihak konsumen. Untuk mengoptimalkan daya yang disalurkan 

perlu diperhatikan rugi-rugi saluran dan biaya operasional sistem pembangkitan, 

sehingga ada keseimbangan biaya operasional sistem pembangkitan dan harga dasar 

listrik. Biaya ini harus ditekan sekecil mungkin, sehingga biaya jual menjadi rendah. 

Masalah seperti ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode optimal 

power flow (OPF). Perhitungan dengan program OPF dapat ditunjukkan sebagai 

urutan dari perhitungan aliran daya dengan berbagai macam metode, diantaranya : 

Gauss-seidel, Newton-Raphson, dan fast-decoupled. Dengan demikian parameter 
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perhitungan aliran daya dapat terkontrol secara otomatis diatur memenuhi batasan 

untuk meminimalkan fungsi objektif. 

Ant Colony Optimization (ACO) diadopsi dari perilaku koloni semut yang 

dikenal sebagai system semut (Dorigo, M., dan Gambardella, L., 1996). Secara 

alamiah koloni semut mampu menemukan rute terpendek dalam perjalanan dari 

sarang ke tempat-tempat sumber makanan. Koloni semut dapat menemukan rute 

terpendek antara sarang dan sumber makanan berdasarkan jejak kaki pada lintasan 

yang telah dilalui. Semakin banyak semut yang melalui suatu lintasan, maka akan 

semakin jelas bekas jejak kakinya.  

Hal ini akan menyebabkan lintasan yang dilalui semut dalam jumlah sedikit, 

semakin lama akan semakin berkurang kepadatan semut yang melewatinya, atau 

bahkan akan tidak dilewati sama sekali. Sebaliknya, lintasan yang dilalui semut 

dalam jumlah banyak, semakin lama akan semakin bertambah kepadatan semut yang 

melewatinya, atau bahkan semua semut akan melalui lintasan tersebut.  

Mengingat prinsip algoritma yang didasarkan pada perilaku koloni semut dalam 

menemukan jarak perjalanan paling pendek tersebut, ACO sangat tepat digunakan 

untuk diterapkan dalam penyelesaian masalah optimasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana hasil aliran daya pada sistem transmisi 500 kv Jawa Bali dengan metode 

Newton-Raphson? 

2. Bagaimana hasil aliran daya pada sistem transmisi 500 kv Jawa Bali setelah 

pengoptimalan dengan ACO? 

3. Bagaimana efisiensi biaya pembangkitan sistem transmisi 500 kv Jawa Bali 

berdasarkan perbandingan hasil aliran daya? 
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1.3 Tujuan 

1. Untuk mendapatkan hasil aliran daya pada sistem transmisi 500 kv Jawa Bali 

dengan menggunakan metode Newton-Raphson. 

2. Untuk mendapatkan hasil aliran daya pada sistem transmisi 500 kv Jawa Bali 

setelah pengoptimalan dengan ACO. 

3. Untuk menghitung berapa efisiensi biaya pembangkitan sistem transmisi 500 kv 

Jawa Bali berdasarkan perbandingan hasil aliran daya. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar tujuan tugas akhir ini tidak menyimpang dari tujuan semula, dibutuhkan 

suatu batasan-batasan yang jelas guna mengarahkan pembahasan. Batasan-batasan 

masalah tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Pengujian terhadap pengendalian sistem dilakukan melalui proses perhitungan, 

yaitu menggunakan software Matlab. 

2. Data yang diolah merupakan data sekunder yang ada pada pembangkit sistem 

transmisi 500 kv Jawa Bali tahun 2013.  

 

1.5  Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini adalah bersifat 

aplikatif dengan urutan sebagai berikut : 

a. Study Literatur, untuk mendapatkan data primer dan skunder yang diperlukan 

sesuai dengan materi pembahasan pada tugas akhir ini yang menyangkut prisip 

kerja dan landasan teoritis, dimana data-data tersebut diperoleh dari buku-buku 

referensi yang bersangkutan. 
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b. Simulasi dan Analisis, dengan menghitung hasil aliran daya metode convensional 

yakni metode Newton-Raphson kemudian di optimalkan dengan Ant Colony 

Optimization (ACO)  menggunakan bahasa pemrograman MATLAB. 

c. Penyusunan Skripsi, dari hasil perencanaan dan pengujian sistem aplikasi 

tersebut kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya 

disusunlah buku naskah Tugas Akhir ini mencakup semua langkah dalam 

perencanaan. 

 

1.6  Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, 

ruang lingkup permasalahan, tujuan, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan tentang tugas akhir. 

BAB II  DASAR TEORI 

Berisi tentang dasar teori yang mendukung atau berkenaan dengan 

pembuatan alat tersebut dan menjelaskan komponen-komponen 

yang dipakai. 

BAB III  PERENCANAAN SISTEM 

Berisi tentang penjelasan rangkaian secara terpisah berdasarkan 

blok diagram perancangannya. 
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BAB IV  PENGUJIAN DAN ANALISA SISTEM 

Berisi tentang pengujian dan analisa terhadap data yang diperoleh 

dari lapangan. 

BAB V  PENUTUP 

Pada bagian penutup memuat kesimpulan menyeluruh dari 

laporan dan saran atas kerja alat yang diperoleh dalam pembuatan 

tugas akhir ini. 

 

 

 


