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BAB II 

 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Sistem Tenaga Listrik 

Rangkaian listrik pada umumnya memiliki tiga jenis beban yaitu Resistor 

(R), Kapasitor (C), dan Induktor (L). Setiap beban memiliki karakteristik yang 

berbeda. Apabila rangkaian listrik dialiri arus bolak-balik (AC), maka besar 

hambatannya adalah 

𝑋𝐿 = 𝑗𝜔𝐿 .................................................................................  (2.1) 

𝑋𝐶 = −
𝑗

𝜔𝐶
 ...............................................................................  (2.2) 

Pada Kapasitor arus (i) akan mendahului (leading) terhadap tegangan (V). 

hal ini sesuai persamaan (2.3). 

090C
C C C

C

V
i j CV CV

X
      ............................................... (2.3) 

Sedangkan pada induktor, arus (i) akan tertinggal (lagging) terhadap 

tegangan (V). Hal ini sesuai dengan persamaan (2.4). 

090L L
L

L

V V
i

j L 
    ..........................................................  (2.4) 

Untuk memperbaiki atau mengkompensasi tegangan terendah agar pada 

tegangan pada sisi penerima diusahakan tetap maka ada solusi cara yang dapat 

dilakukan seperti: 

1. Penggunaan capasitor bank. 

2. Transformator tap changing. 

3. Penambahan eksitasi pada generator. 
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Pada rangkaian listrik terdapat 3 macam daya yaitu daya komplek (S), daya 

aktif/nyata (P), dan daya reaktif (Q). adapun hubungan untuk 3 macam daya adalah 

sebagai berikut: 

S P jQ   

S = Daya kompleks dengan satuan (VA) 

P = Daya nyata dengan satuan Watt (W) 

Q = Daya reaktif dengan satuan (VAR) 

Besar P dan Q dapat dinyatakan dalam persamaan S, yaitu: 

cos cos( )

sin sin( )

v i

v i

P S S

Q S S

  

  

  

  
 

cos power factor   

Power factor merupakan suatu konstanta pengali dengan nilai antara 0 

sampai 1, yang menunjukkan seberapa besar daya nyata dapat diserap oleh beban 

resistif dari daya kompleks yang ada pada suatu beban total. 

Pengaruh variasi beban pada suatu sistem tenaga listrik berkaitan langsung 

dengan drop tegangan pada sisi penerima hal ini dapat dijelaskan dengan diagram 

di bawah ini. 

 

Gambar 2.1 Diagram Vektor untuk Beban Induktif 
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Gambar 2.2 Diagram Vektor untuk Beban Kapasitif 

Dimana : 

 E =  𝑉𝑡 + 𝑖(𝑅 + 𝑗𝑋) 

E =  Tegangan Induksi 

Vt = Tegangan 

R = Hambatan  

X = Hambatan baban kapasitif atau induktif 

 

2.2 Konsep Aliran Daya Optimal Pada Sistem Tenaga Listrik 

 Studi Aliran Daya 

Dalam kondisi normal study aliran daya dapat digunakan untuk 

menentukan beberapa nilai dari variable beberapa diantaranya adalah nilai dari daya 

aktif, daya reaktif, dan juga arus pada setiap bus pada sistem tenaga listrik. hal ini 

sangat dibutuhkan guna melakukan evaluasi kerja dari sistem tenaga listrik dan 

menganalisis kondisi pembangkitan dan juga pembebanan. Dalam hal ini analisis 

dalam keadaan normal dan darurat sangat dibutuhkan, fungsi dari OPF adalah 

untuk mengevaluasi kinerja sistem yang sudah ada dan juga dapat diunakan untuk 

perencanaan pengembangan suatu sistem tenaga listrik yang akan mendatang. 



9 
 

 Didalam studi aliran daya, bus – bus dibagi dalam 3 macam, yaitu :  

 

1. Slack bus atau swing bus atau bus referensi 

Jika memperhatikan daya sumber dan daya  beban, teorema 

Tellegen tidak akan terpenuhi karena masih adanya daya keluar 

dari rangkaian yang tidak diketahui yaitu daya yang diserap oleh 

saluran dan transformator. Oleh karena itu, untuk keperluan 

analisis, jika tegangan semua bus-beban diketahui, baik melalui 

dugaan perhitungan maupun ditetapkan, tegangan bus-generator 

juga harus dapat ditetapkan, maka ada satu bus yang dibiarkan 

mengambang; bus mengambang ini disebut  slack bus  yang 

berfungsi sebagai  simpul sumber bebas (dalam analisis rangkaian 

listrik) yaitu sumber atau bus generator yang memberikan tegangan 

sesuai dengan permintaan dari sistem. Dengan cara ini maka 

teorema Tellegen akan bisa terpenuhi. 

2. Voltage controlled bus atau Gen bus 

Bus-generator (generator bus), yaitu bus dimana generator 

dihubungkan melalui transformator. Daya yang masuk dari 

generator ke bus-generator ke-i(bus nomer i) dinyatakan sebagai 

𝑆𝐺𝑖 = 𝑃𝐺𝑖 + 𝑗𝑄𝐺𝑖  ............................................................ (2.5) 

Dari bus ke-i  ini, Disini daya akan mengalir di dua tempat 

pertama mengalir menuju ke beban yang kedua menuju ke saluran 

transmisi dimana daya akan mengalir ketempat yang paling jauh 

dari bus generator. Daya  yang langsung menuju beban dinyatakan 

dengan  

𝑆𝐵𝑖 = 𝑃𝐵𝑖 + 𝑗𝑄𝐵𝑖. .........................................................  (2.6) 

Dalam hal ini daya yang menuju saluran transmisi di bus-i ini 

menjadi  

𝑆𝑖 =  𝑃𝑖 + 𝑗𝑄𝑖 = 𝑆𝐺𝑖 − 𝑆𝐵𝑖. .......................................... (2.7) 
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3. Load bus atau bus beban.  

Bus-beban (load bus), yaitu bus yang tidak terhubung ke 

generator tetapi terhubung hanya ke beban. Dari bus-beban ke-j 

(nomor bus j) mengalir daya menuju ke beban sebesar 𝑆𝐵𝑗. Dari 

saluran transmisi masuk kedalam bus-beban dan daya mengalir 

dari bus – beban dengan tanda negatif jadi daya yang keluar dari 

bus-beban ke-j adalah sebesar  

𝑆𝑗 = − 𝑆𝐵𝑗. ....................................................................  (2.8) 

Ada dua macam besaran dalam setiap bus dan ada dua besaran yang 

didapatkan dari perhitunngan besara besaran yang ditentukan, nilai besaran yang 

ditentukan itu adalah sebagai berikut :  

1. Slack bus; harga skalar |𝑽| dan sudut fasanya θ. 

2. Voltage controlled; daya nyata P dan harga skalar tegangan 

|𝑽|. 

3. Load bus; daya nyata P dan daya reaktif Q 

Slack bus memiliki fungsi yaitu menyuplai kekurangan dari daya 

aktif/nyata P dan daya reaktif Q pada sistem, rugi rugi transmisi juga termasuk, 

dalam hal ini rugi rugi daya baru bisa diperoleh ketika penyelesaian akhir sudah 

diketahui.  

 Pembentukan Persamaan Jaringan 

Persamaan-persamaan yang berlaku dalam jaringan sistem tenaga listrik 

dapat dibentuk dengan berbagai macam cara. Metode yang paling banyak 

digunakan dalam analisa sistem tenaga adalah metode simpul tegangan. 

Pembentukan persamaan-persamaan simpul tegangan dilakukan dengan melakukan 

konversi dari jaringan impedansi (Z) menjadi jaringan admitansi (Y), dengan 

terbentuknya jaringan admitansi maka analisa arus melalui persamaan-persamaan 

simpul tegangan menjadi lebih mudah. 

Untuk analisa simpul tegangan persamaan daya yang terbentuk merupakan 

fungsi dari arus yang mengalir pada tiap elemen yang terdapat pada jaringan sistem 

tenaga, sehingga jika elemen arus diketahui maka semua persamaan daya dapat 
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diselesaikan. Pada sistem tenaga listrik besaran daya lebih dapat diketahui dari pada 

besaran arus,  maka dalam analisa sistem tenaga persamaan-persamaan simpul yang 

terbentuk sering disebut sebagai persamaan-persamaan aliran daya. Persamaan-

persamaan tersebut merupakan persamaan tidak linier dan harus diselesaikan 

dengan metode yang sesuai. 

1 2

3

4

jG1 jG2

j23j13

j12

j34

 

Gambar 2.3 Sistem tenaga listrik 4 bus 

Pembentukan persamaan-persamaan arus pada Gambar 2.3 dapat 

dilakukan dengan melakukan konversi besaran impedansi ke besaran admitansi 

sebagai manipulasi. Setelah melakukan beberapa manipulasi jaringan listrik, maka 

akan didapatkan bentuk jaringan admitasi seperti tampak pada Gambar 2.4 berikut: 

3

4

jy12

jy13 jy23

jy34

1

jyG1 jyG2

 

Gambar 2.4 Diagram admitansi untuk sistem tenaga listrik Gambar 2.3 
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Berdasarkan Hukum Kirchoff Arus impedansi-impedansi diubah ke 

admitansi-admitansi, yaitu: 

𝑦𝑖𝑗 = 
1

𝑍𝑖𝑗
= 

1

𝑟𝑖𝑗 + 𝑗𝑥𝑖𝑗
 ............................................................................  (2.9) 

Rangkaian Gambar 2.3 digambar kembali seperti Gambar 2.4 dalam 

besaran admitansi-admitansi dan transformasi menjadi sumber arus. Dengan 

menerapkan Hukum Arus Kirchoff antara simpul-simpul menghasilkan. 

𝐼1 =  𝑦10𝑉1 + 𝑦12(𝑉1 − 𝑉2) + 𝑦13(𝑉1 − 𝑉3) 

𝐼2 = 𝑦20𝑉2 + 𝑦12(𝑉2 − 𝑉1) + 𝑦23(𝑉2 − 𝑉3) 

0 =  𝑦23(𝑉3 − 𝑉2) + 𝑦13(𝑉3 − 𝑉1) + 𝑦34(𝑉3 − 𝑉4) 

0 =  𝑦23(𝑉3 − 𝑉2) 

Dengan menyusun persamaan diatas, menghasilkan: 

𝐼1 = (𝑦10 + 𝑦12 + 𝑦13)𝑉1 − 𝑦12𝑉2 − 𝑦13𝑉3 

𝐼2 = −𝑦12𝑉1 + (𝑦20 + 𝑦12 + 𝑦23)𝑉2 − 𝑦23𝑉3 

0 =  −𝑦13𝑉1 − 𝑦23𝑉2 + (𝑦13 + 𝑦23 + 𝑦34)𝑉3 − 𝑦34𝑉4 

0 =  −𝑦34𝑉3 + 𝑦34𝑉4 

dengan: 

𝑌11 = 𝑦10 + 𝑦12 + 𝑦13 

𝑌22 =  𝑦20 + 𝑦12 + 𝑦23 

𝑌33 =  𝑦13 + 𝑦23 + 𝑦34 

𝑌44 =  𝑦34 

𝑌21 =  𝑌12 =  −𝑦12 

𝑌13 = 𝑌31 =  −𝑦13 
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𝑌23 =  𝑌32 = −𝑦23 

𝑌34 =  𝑌43 = −𝑦34 

Persamaan arus pada simpul menjadi: 

𝐼1 =  𝑌11𝑉1 + 𝑌12𝑉2 + 𝑌13𝑉3 + 𝑌14𝑉4 

𝐼2 = 𝑌21𝑉2 + 𝑌22𝑉2 + 𝑌23𝑉3 + 𝑌24𝑉4 

𝐼3 = 𝑌31𝑉1 + 𝑌32𝑉2 + 𝑌33𝑉3 + 𝑌34𝑉4 

𝐼4 = 𝑌41𝑉1 + 𝑌42𝑉2 + 𝑌43𝑉3 + 𝑌44𝑉4 

Pada jaringan diatas, karena tidak ada hubungan antara bus 1 dan 4, maka 

𝑌14 = 𝑌41 = 0, dan 𝑌24 = 𝑌42 = 0. 

Algoritma penyusunan matrik untuk persamaan persamaan arus sebagai 

berikut : 

[
 
 
 
 
 
𝐼1
𝐼2
⋮
𝐼𝑖
⋮
𝐼𝑛]

 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
𝑌11 𝑌12 ⋯
𝑌21 𝑌22 ⋯
⋮ ⋮  

     
𝑌1𝑖 ⋯ 𝑌1𝑛

𝑌2𝑖 ⋯ 𝑌2𝑛

⋮  ⋮
𝑌𝑖1 𝑌𝑖2 ⋯
⋮ ⋮  

𝑌𝑛1 𝑌𝑛2 ⋯
    

𝑌𝑖𝑖 ⋯ 𝑌𝑖𝑛

⋮  ⋮
𝑌𝑛𝑖 ⋯ 𝑌𝑛𝑛]

 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
𝑉1

𝑉2

⋮
𝑉𝑖

⋮
𝑉𝑛]

 
 
 
 
 

 ....................................  (2.10) 

atau,  

𝐼𝑏𝑢𝑠 = 𝑌𝑏𝑢𝑠𝑉𝑏𝑢𝑠 ................................................................................  (2.11) 

dengan 𝐼𝑏𝑢𝑠 adalah injeksi dari vektor arus bus. Arus positif jika menuju 

bus dan negatif jika meninggalkannya. 𝑉𝑏𝑢𝑠 adalah tengangan bus vektor dari 

perhitungan simpul referensi. 𝑌𝑏𝑢𝑠 dikenal sebagai matriks admitansi bus. Elemen 

diagonal masing-masing simpul adalah penjumlahan dari admitansi yang 

dihubungkan padanya. Ini dikenal sebagai admitansi sendiri, yaitu: 

𝑌𝑖𝑖 =  ∑ 𝑦𝑖𝑗
𝑛
𝑗=0                                    𝑗 ≠ 𝑖. .......................................  (2.12) 

Selain elemen diagonal sama dengan admitansi negatif antara simpul-

simpul. Ini dikenal sebagai admitansi bersama, yaitu: 
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𝑌𝑖𝑗 = 𝑌𝑗𝑖 = −𝑦𝑖𝑗 ..............................................................................  (2.13) 

Jika arus bus diketahui, Persamaan 2.11 didapatkan penyelesaian untuk 

tegangan n bus. 

𝑉𝑏𝑢𝑠 = 𝑌𝑏𝑢𝑠
−1  𝐼𝑏𝑢𝑠 ...............................................................................  (2.14) 

Invers dari matriks admitansi bus 𝑌𝑏𝑢𝑠
−1  dikenal sebagai matriks impedansi 

bus 𝑍𝑏𝑢𝑠. 

 

 Persamaan Aliran Daya 

Jaringan sistem tenaga listrik bercabang n dapat dimodelkan menggunakan   

𝐼𝑖 = 𝑦𝑖0𝑉𝑖 + 𝑦𝑖1(𝑉𝑖 − 𝑉1) + 𝑦𝑖2(𝑉𝑖 − 𝑉2) + ⋯ + 𝑦𝑖𝑛(𝑉𝑖 − 𝑉𝑛)..........(2.15) 

    =  (𝑦𝑖1 + 𝑦𝑖2 + 𝑦𝑖3 + ⋯+ 𝑦𝑖𝑛)𝑉𝑖 − 𝑦𝑖1𝑉1 − 𝑦𝑖2𝑉2 − ⋯− 𝑦1𝑛𝑉𝑛 . (2.16) 

atau,  

𝐼𝑖 = 𝑉𝑖 ∑ 𝑦𝑖𝑗 −𝑛
𝑗=0 ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑉𝑗   

𝑛
𝑗=1        𝑗 ≠ 𝑖. ..........................................  (2.17) 

Daya aktif dan reaktif pada bus i adalah :  

𝑃𝑖 + 𝑗𝑄𝑖 = 𝑉𝑖𝐼𝑖
∗ .................................................................................. (2.18) 

subtitusi untuk 𝐼𝑖 pada persamaan diatas, hasilnya: 

𝑃𝑖−𝑗𝑄𝑖

𝑉𝑖
∗ = 𝑉𝑖 ∑ 𝑦𝑖𝑗 −𝑛

𝑗=0 ∑ 𝑦𝑖𝑗𝑉𝑗   
𝑛
𝑗=1        𝑗 ≠ 𝑖.....................................(2.19) 

Dari hubungan diatas formulasi perhitungan dari masalah aliran daya 

dalam sistem tenaga harus diselesaikan dengan teknik interasi. 

 

 Penyelesaian Persamaan Aliran Daya 

Dalam Persamaan Aliran Daya Beban diasumsikan memiliki impedansi 

konstan dan daya konstan pada diagram impedansi.  
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Rumus yang digunakan untuk merubah nilai impedansi saluran transmisi 

dari satuan ohm menjadi satuan pu adalah sebagai berikut ini :  

𝑍𝑝𝑢 =
𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒
  ....................................................................................... (2.20) 

Sedangkan rumus yang digunakan untuk mendapatkan nilai Zbase adalah 

sebagai berikut :  

𝑍𝑏𝑎𝑠𝑒 =
(𝑘𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒)2

𝑀𝑉𝐴𝑏𝑎𝑠𝑒
 ................................................................................ (2.21) 

Dalam menyelesaiakan persamaan persamaan numerik dalam analisis 

aliran daya di perlukan suatu metode numerik untuk memecahkannya, dan salah 

satu metode yang sering digunakan adalah metode Newton Rhapson (NR). Dalam 

pembahasan study aliran daya, daya aktif dan besarnya tegangan diatur pada diatur 

pada voltage-controlled bus. Didalam hal ini persamaan untuk study aliran daya 

dirumuskan dalam bentuk polar, ditunjukkan pada Gambar 2.5 berikut. 

Ii

Vi

Yi1

V1

Yi2

V2

Yin

Vn

Yi0

 

Gambar 2.5 Tipikal bus dari sistem tenaga. 

Arus yang memasuki bus i ditunjukkan oleh Persamaan 2.19. Persamaan 

ini dari matriks admitansi bus dapat dituliskan ulang menjadi: 

𝐼𝑖  =  ∑ 𝑌𝑖𝑗𝑉𝑗
𝑛
𝑗=1 . ................................................................................  (2.22) 

Persamaan arus diatas bila dinyatakan dalam bentuk arus polar adalah: 
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𝐼𝑖 =  ∑ |𝑌𝑖𝑗||𝑉𝑗|∠𝜃𝑖𝑗 + 𝛿𝑗
𝑛
𝑗=1  .............................................................  (2.23) 

Daya kompleks pada bus i adalah: 

𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖 = 𝑉𝑖
∗𝐼𝑖. .............................................................................. .(2.24) 

Jika di subsitusikan Persamaan 2.23 untuk 𝐼𝑖 dalam Persamaan 2.24 

menjadi: 

𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖 = |𝑉𝑖|∠ − 𝛿𝑖  ∑ |𝑌𝑖𝑗||𝑉𝑗|∠𝜃𝑖𝑗 + 𝛿𝑗
𝑛
𝑗=1 .................................(2.25) 

Jika dipisahkan bagian real dan imajiner dari persamaan diatas adalah: 

𝑃𝑖 = ∑ |𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗| cos(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)
𝑛
𝑗=1 ..........................................(2.26) 

𝑄𝑖 = −∑ |𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗| sin(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)
𝑛
𝑗=1 ......................................(2.27) 

Persamaan 2.26 dan 2.27 membentuk persamaan aljabar nonlinier dengan 

variabel sendiri. Besarnya variabel per unit dan sudut fase dalam radian. Persamaan 

2.26 dan 2.27 merupakan persamaan untuk setiap bus, sedangkan persamaan 

voltage-controller bus diberikan oleh Persamaan 2.26. Persamaan 2.26 dan 2.27 

dikembangkan oleh deret Taylor. Untuk perhitungan awal linierisasi Persamaan 

2.26 dan 2.27 dapat dinyatakan dalam bentuk matriks berikut 

[
 
 
 
 
 
 ∆𝑃2

(𝑘)

⋮

∆𝑃𝑛
(𝑘)

∆𝑄2
(𝑘)

⋮

∆𝑄𝑛
(𝑘)]

 
 
 
 
 
 

=  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑃2

𝜕𝛿2

(𝑘)
⋯

𝜕𝑃2

𝜕𝛿𝑛

(𝑘)

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑃𝑛

𝜕𝛿2

(𝑘)
…

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝛿𝑛

(𝑘)

𝜕𝑃2

𝜕|𝑉2|

(𝑘)
⋯

𝜕𝑃2

𝜕|𝑉𝑛|

(𝑘)

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑃𝑛

𝜕|𝑉2|

(𝑘)
…

𝜕𝑃𝑛

𝜕|𝑉𝑛|

(𝑘)

𝜕𝑄2

𝜕𝛿2

(𝑘)
⋯

𝜕𝑄2

𝜕𝛿𝑛

(𝑘)

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑄𝑛

𝜕𝛿2

(𝑘)
…

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝛿𝑛

(𝑘)

𝜕𝑄2

𝜕|𝑉2|

(𝑘)
⋯

𝜕𝑄2

𝜕|𝑉𝑛|

(𝑘)

⋮ ⋱ ⋯
𝜕𝑄𝑛

𝜕|𝑉2|

(𝑘)
…

𝜕𝑄𝑛

𝜕|𝑉𝑛|

(𝑘)

]
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 ∆𝛿2

(𝑘)

⋮

∆𝛿𝑛
(𝑘)

∆|𝑉2
(𝑘)|

⋮

∆|𝑉𝑛
(𝑘)|]

 
 
 
 
 
 

.............(2.28) 

Pada Persamaan 2.28 bus 1 diumpamakan sebagai slack bus. Matriks 

Jacobian memberikan perbandingan linier antara perubahan pada sudut tegangan 

tegangan ∆𝛿𝑖
(𝑘)

 dan besarnya tegangan ∆|𝑉𝑖
(𝑘)| dengan sedikit perubahan pada 

daya aktif dan daya reaktif ∆𝑃𝑖
(𝑘) dan ∆𝑄𝑖

(𝑘). Elemen-elemen dari matriks Jacobian 
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adalah turunan parsial dari Persamaan 2.26 dan 2.27 dihitung dari ∆𝛿𝑖
(𝑘)

 dan 

∆|𝑉𝑖
(𝑘)|. Dalam bentuk singkatnya dapat ditulis sebagai berikut: 

[
∆𝑃
∆𝑄

] =  [
𝐽1 𝐽2
𝐽3 𝐽4

] [
∆𝛿

∆|𝑉|
].....................................................................(2.29) 

Untuk voltage-controlled buses, besarnya tegangan diketahui. Karena itu, 

jika bus-bus m dari sistem tegangannya diatur, persamaan m melibatkan ∆𝑃 dan 

∆𝑄, dan kolom yang sama dari matriks Jacobian dihilangkan (dieliminasi). Pada 

dasarnya n-1 merupakan daya aktif dan n-1-m daya reaktif, dan Jacobian matriks 

ditentukan dengan (2n-2-m) x (2n-2-m). 𝐽1 didapat dari (n-1) x (n-1), 𝐽2 diperoleh 

dari (n-1) x (n-1-m), 𝐽3 diperoleh dari (n-1-m) x (n-1) dan 𝐽4 diperoleh dari (n-1-m) 

x (n-1-m). 

Elemen diagonal dan diagonal luar 𝐽1 adalah: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝛿𝑖
= ∑ |𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗| sin(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)𝑗≠1 .......................................(2.30) 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝛿𝑗
= −|𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗| sin(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)           𝑗 ≠ 1.........................(2.31) 

Elemen diagonal dan diagonal luar 𝐽2 adalah: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕|𝑉𝑖|
= 2|𝑉𝑖||𝑌𝑖𝑖| cos 𝜃𝑖𝑖 + ∑ |𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗| cos(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)𝑗≠𝑖  ..............  (2.32) 

𝜕𝑃𝑖

𝜕|𝑉𝑗|
= |𝑉𝑖||𝑌𝑖𝑗| cos(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)               𝑗 ≠ 1 .............................  (2.33) 

Elemen diagonal dan diagonal luar 𝐽3 adalah: 

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝛿𝑖
= ∑ |𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗| cos(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)𝑗≠1 ......................................(2.34) 

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝛿𝑗
= −|𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗| cos(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)           𝑗 ≠ 1.........................(2.35) 

Elemen diagonal dan diagonal luar 𝐽4 adalah: 

𝜕𝑄𝑖

𝜕|𝑉𝑖|
= −2|𝑉𝑖||𝑌𝑖𝑖| sin 𝜃𝑖𝑖 + ∑ |𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗| sin(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)𝑗≠𝑖 .............(2.36) 
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𝜕𝑄𝑖

𝜕|𝑉𝑗|
= −|𝑉𝑖||𝑌𝑖𝑗| sin(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)               𝑗 ≠ 1............................(2.37) 

Harga dari ∆𝑃𝑖
(𝑘) dan ∆𝑄𝑖

(𝑘) berbeda antara yang terjadwal dengan nilai 

perhitungan dan ini disebut sisa daya (power residual) yang diberikan dengan: 

∆𝑃𝑖
(𝑘) =  𝑃𝑖

𝑠𝑐ℎ − 𝑃𝑖
(𝑘)......................................................................(2.38) 

∆𝑄𝑖
(𝑘) =  𝑄𝑖

𝑠𝑐ℎ − 𝑄𝑖
(𝑘).....................................................................(2.39) 

Perhitungan baru untuk sudut fase dan tegangan bus adalah: 

𝛿𝑖
(𝑘+1) = 𝛿𝑖

(𝑘) + ∆𝛿𝑖
(𝑘)

...................................................................(2.40) 

|𝑉𝑖
(𝑘+1)| =  |𝑉𝑖

(𝑘)| +  ∆|𝑉𝑖
(𝑘)|............................................................(2.41) 

 

 Pengaruh Tap Transformator 

Tap Changing Transformer  jika dikondisikan pada perbandingan belitan 

pada nilai nominal, maka pada kondisi ini tidak terjadi regulasi tegangan sehingga 

dapat direpresentasikan ke sebuah admitansi 𝑦𝑡. Pada kondisi  off-nominal  dimana  

perbandingan belitan tidak seperti nominalnya, maka admitansi transformator akan 

terdapat perbedaan baik pada sisi primer ataupun pada sisi sekunder. Representasi 

transformator sangat ditentukan oleh perbandingan belitannya. 

Pada Gambar 2.6 dibawah ini menunjukkan rangkaian evalen On Load 

Tap Changing Transformer : 

 

Vi

Ii

yt

Vx Vj

Ij

 

Gambar 2.6 Rangkaian Evalen On Load Tap Changing Transformer 

Gambar 2.6 diatas merupakan konsep dasar on load tap changing 

transformer  yang disesuikan dengan perubahan elemen komplek arus injeksi (I), 
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tegangan (V), perbandingan belitan (a) dan admitansi (y). Perbandingan tegangan 

dan arus dapat ditulis sebagai berikut : 

𝑉𝑥 = 
1

𝑎
𝑉𝑗.............................................................................................(2.42) 

𝐼𝑖 =  −𝑎∗𝐼𝑗..........................................................................................(2.43) 

Rangkaian ekivalen transformator dapat diubah menjadi rangkaian 

ekivalen nominal 𝜋. 

 

Gambar 2.7 Rangkaian ekivalen π 

Dan akan diperoleh persamaan-persamaan berikut: 

𝐼𝑖 =  𝑦𝑡(𝑉𝑖 − 𝑉𝑥).................................................................................(2.44) 

Dengan mensubsitusikan Persamaan (2.43) ke Persamaan (2.44) 

diperoleh, 

𝐼𝑖 =  𝑦𝑡𝑉𝑖 _  
𝑦𝑡

𝑎
𝑉𝑗..................................................................................(2.45) 

Dengan mensubsitusikan Persamaan (2.44) ke Persamaan (2.45) 

diperoleh, 

𝐼𝑗 = −
𝑦𝑡

𝑎∗ 𝑉𝑖 + 
𝑦𝑡

|𝑎|2
𝑉𝑗..........................................................................(2.46) 

Sehingga matriks dari persamaan tersebut ialah: 

[
𝐼𝑖
𝐼𝑗
] =  [

𝑦𝑡 −
𝑦𝑡

𝑎

−
𝑦𝑡

𝑎∗

𝑦𝑡

|𝑎|2

] [
𝑉𝑖

𝑉𝑗
].....................................................................(2.47) 

Aliran daya pada saluran ij dari bus i ke bus j dapat ditulis sebagai berikut 

𝑆𝑖𝑗 = 𝑉𝑖
2𝑎2𝑦𝑡 − 𝑉𝑖

∗𝑉𝑗𝑎
∗𝑦𝑡...............................................................(2.48) 
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 Perhitungan Aliran  Daya Optimal dan Rugi Daya 

Rugi rugi pada daya nyata pada transmisi menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi pengiriman daya optimal dari suatu pembangkit. Dan untuk 

memasukkan rugi daya dan pengaruh pada saluran transmisi kedalam perhitungan 

dalam bentuk keluarannya daya nyata generator menggunakan persamaan berikut : 

𝑃𝐿 = ∑ ∑ 𝑃𝑖𝐵𝑖𝑗𝑃𝑗
𝑛𝑔

𝑗=1

𝑛𝑔

𝑖=1
.....................................................................(2.49) 

Persamaan yang lebih umum seperti ditunjukkan persamaan rugi daya 

kron sebagai berikut: 

𝑃𝐿 = ∑ ∑ 𝑃𝑖𝐵𝑖𝑗𝑃𝑗 + ∑ 𝐵0𝑖𝑝𝑖 + 𝐵00
𝑛𝑔

𝑖=1

𝑛𝑔

𝑗=1

𝑛𝑔

𝑖=1
...................................(2.50) 

Koefisien 𝐵𝑖𝑗  adalah koefisien rugi-rugi daya B. Biaya pembangkitan yang 

optimal dapat dilihat dari optimalnya pengiriman daya nyata disetiap pembangkit, 

𝐶𝑖, dimana fungsi biaya total pembangkitan adalah sebagai berikut : 

𝐶𝑡 = ∑ 𝐶𝑖
𝑛𝑔

𝑖=1
  

=  ∑ 𝛼𝑖 + 𝛽𝑖𝑃𝑖 + 𝛾𝑖𝑃𝑖
2𝑛

𝑖=1  .............................................................(2.51) 

Keluaran daya dari pembangkit didapatkan dari persamaan jumlah total 

beban ditambahkan total rugi-rugi daya seperti berikut ini 

∑ 𝑃𝑖 =  𝑃𝐷 + 𝑃𝐿
𝑛𝑔

𝑖=1
  ............................................................................ (2.52) 

𝑃𝐿 = 𝑟𝑒𝑎𝑙(∑ 𝑉𝑖𝑌𝑖𝑗
∗𝑛

𝑗=1 𝑉𝑗),             𝑖 = 1,2, … , 𝑛. ...............................  (2.53) 

𝑄𝐿 = 𝑖𝑚𝑎𝑔(∑ 𝑉𝑖𝑌𝑖𝑗
∗𝑛

𝑗=1 𝑉𝑗),             𝑖 = 1,2,… , 𝑛. ............................. (2.54) 

Keluaran tegangan dan daya dari pembangkit dibatasi dengan: 

𝑉𝑖(min)  ≤  𝑉𝑖  ≤  𝑉𝑖(𝑚𝑎𝑘𝑠)                              𝑖 = 1,… , 𝑛𝑔. ..................  (2.55) 

𝑃𝑖(min)  ≤  𝑃𝑖  ≤  𝑃𝑖(𝑚𝑎𝑘𝑠)                              𝑖 = 1,… , 𝑛𝑔...................  (2.56) 

𝐿𝐹𝑖𝑗 ≤ 𝐿𝑖𝑛𝑒 𝑓𝑙𝑜𝑤 𝑙𝑖𝑚𝑖𝑡𝑠.. ................................................................  (2.57) 
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Dengan  dan 𝑃𝑖(𝑚𝑎𝑘𝑠) adalah daya nyata minimum dan maksimum dari 

stasiun pembangkit ke i. 

2.3 Ant Colony Optimization 

Ant Colony Optimization, Disingkat sebagai ACO, yang merupakan salah satu 

jenis pengembangan Swarm Intelligence yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah optimasi dimana inspirasi yang digunakan untuk memecahkan masalah 

tersebut berasal dari perilaku kumpulan atau kawanan serangga (swarm), seperti 

semut, rayap, lebah atau burung. Sistem dari ACO ini Adalah meniru perilaku 

koloni semut dalam mencari sumber makanan bermula dan kembali ke sarangnya 

yang secara alami mencari rute terpendek, Semut yang melewati lintasan terpendek 

akan meninggalkan aroma pheromone  yang lebih tajam di bandingkan dengan 

semut yang menempuh lintasan yang lebih panjang. Salah satu hal yang penting 

pada ant-inspired technologies adalah pada saat sistem telah menemukan solusi 

yang optimal, ACO akan dapat beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang 

terjadi di sekitar. Adaptasi ini didasarkan pada pheromone  yang merupakan dasar 

dari ant-system. Pheromone  yang lebih kuat akan dimiliki oleh solusi dengan jalur 

yang lebih optimal pada akhir suatu algoritma. 

Metode optimasi yang didasarkan pada swarm intelligence ini disebut 

algoritma behaviorally inspired sebagai alternatif dari algoritma genetika, yang 

sering disebut evolution based procedures. Algoritma Ant Colony Optimization 

(ACO) adalah algoritma berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) yang 

digunakan untuk menyelesaikan persoalan optimasi. Algoritma ini dikembangkan 

oleh Dorigo M et al. Pada Tahun 1990 , Ant colony optimization (ACO) didasarkan 

pada perilaku bekerjasama dari koloni  semut yang dapat menemukan lintasan 

terpendek dari sarangnya menuju ke sumber makanan.  
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Gambar 2.8 Perjalanan semut dari sarang menuju tempat makanan 

Pada Gambar 2.8 Proses dalam ACO bisa dijelaskan sebagai berikut. 

Misalkan ada m semut dalam satu koloni. Semut-semut itu akan memulai gerakan 

dari sarang mereka menuju tujuan akhir melalui beberapa simpul dan berakhir pada 

simpul tujuan di akhir setiap siklus atau iterasi. Kalau semua semut sudah 

menyelesaikan lintasannya, jumlah pheromone  pada lintasan terbaik secara global 

akan diperbarui. Lintasan terbaik secara global artinya terbaik diantara semua 

semut. Pada awal proses, yaitu pada iterasi 1, semua ruas dari simpul awal akan 

diberi jumlah pheromone  yang sama. Sehingga pada iterasi 1, semua semut akan 

mulai dari simpul awal dan berakhir pada simpul tujuan dengan cara memilih 

simpul-simpul antara secara random. Proses optimasi berakhir jika jumlah iterasi 

maksimum sudah tercapai atau tidak ada lagi solusi yang lebih baik yang bisa 

didapat dalam beberapa iterasi yang berturutan. Dalam algoritma semut, diperlukan 

beberapa variabel dan langkah-langkah untuk menentukan jalur terpendek, yaitu: 

Langkah 1: 

a. Inisialisasi harga parameter-parameter algoritma. 

 Beberapa parameter yang di inisialisasikan adalah: 

1. Intensitas jejak semut antar kota dan perubahannya (τij) 
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2. Banyak kota (n) termasuk x dan y (koordinat) atau dij (jarak antar kota) 

3. Tetapan siklus-semut (Q) 

4. Tetapan pengendali intensitas jejak semut (α) 

5. Tetapan pengendali visibilitas (β) 

6. Visibilitas antar kota = 1/ dij (ηij) 

7. Banyak semut (m) 

8. Tetapan penguapan jejak semut (ρ) 

9. Jumlah siklus maksimum (NCmax) bersifat tetap selama algoritma dijalankan, 

sedangkan τij akan selalu diperbaharui harganya pada setiap siklus algoritma 

mulai dari siklus pertama (NC=1) sampai tercapai jumlah siklus maksimum 

(NC=NCmax) atau sampai terjadi konvergensi. 

b. Inisialisasi kota pertama setiap semut. 

Setelah inisialisasi τij dilakukan, kemudian m  semut ditempatkan pada kota 

pertama tertentu secara acak. 

Langkah 2: 

Pengisian kota pertama ke dalam tabu list. Hasil inisialisasi kota pertama 

setiap semut dalam langkah 1 harus diisikan sebagai elemen pertama tabu list. Hasil 

dari langkah ini adalah terisinya elemen pertama tabu list setiap semut dengan 

indeks kota tertentu, yang berarti bahwa setiap tabu(l) bisa berisi indeks kota antara 

1 sampai n sebagaimana hasil inisialisasi pada langkah 1. 

Langkah 3: 

Penyusunan rute kunjungan setiap semut ke setiap kota. Koloni semut yang 

sudah terdistribusi ke sejumlah atau setiap kota, akan mulai melakukan perjalanan 

dari kota pertama sebagai kota asal dan kota-kota lainnya sebagai kota tujuan. 

Kemudian dari kota kedua, koloni semut akan  melanjutkan perjalanan dengan 

memilih salah satu dari kota-kota yang tidak terdapat pada tabu sebagai kota tujuan 
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selanjutnya. Perjalanan koloni semut berlangsung terus menerus sampai semua kota 

dikunjungi atau telah menempati tabu. Jika s menyatakan indeks urutan kunjungan, 

kota asal dinyatakan sebagai tabu(s) dan kota-kota lainnya dinyatakan sebagai {N-

tabu}, maka untuk menentukan kota tujuan digunakan persamaan probabilitas kota 

untuk dikunjungi. 

𝑃(𝑟, 𝑠) =  
𝑦(𝑟,𝑠)

Σ𝑡𝑦(𝑟,1)
𝑠, 1 𝜖 𝑁

𝑘

𝑟
 

𝑦(𝑟, 𝑠) =  𝛼 ∗ 𝑦(𝑟, 𝑠) +  ∆𝑦𝑘(𝑟, 𝑠) 

 

Langkah 4: 

a. Perhitungan panjang rute setiap semut. 

Perhitungan panjang rute tertutup (length closed tour) atau Lk setiap semut 

dilakukan setelah satu siklus diselesaikan oleh semua semut.  

b. Pencarian rute terpendek. 

Setelah Lk setiap semut dihitung, akan didapat harga minimal panjang rute 

tertutup setiap siklus atau LminNC dan harga minimal panjang rute tertutup 

secara keseluruhan adalah atau Lmin. 

c. Perhitungan perubahan harga intensitas jejak kaki semut antar kota. 

Koloni semut akan meninggalkan jejak-jejak kaki pada lintasan antar kota yang 

dilaluinya. Adanya penguapan dan perbedaan jumlah semut yang lewat, 

menyebabkan kemungkinan terjadinya perubahan harga intensitas jejak kaki 

semut antar kota.  

Langkah 5: 

a. Perhitungan harga intensitas jejak kaki semut antar kota untuk siklus 

selanjutnya. Harga intensitas jejak kaki semut antar kota pada semua 

lintasan antar kota ada kemungkinan berubah karena adanya penguapan 

dan perbedaan jumlah semut yang melewati. Untuk siklus selanjutnya, 

semut yang akan melewati lintasan tersebut harga intensitasnya telah 

 ………………………………………….(2.58) 

 ……………….……………………….(2.59) 
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berubah. Harga intensitas jejak kaki semut antar kota untuk siklus 

selanjutnya dihitung dengan persamaan: 

𝜏𝑖𝑗 =  𝜌. 𝑡𝑖𝑗 +  ∆𝑡𝑖𝑗 ………………………..………………….....(2.60) 

b. Atur ulang harga perubahan intensitas jejak kaki semut antar kota. Untuk 

siklus selanjutnya perubahan harga intensitas jejak semut antar kota perlu 

diatur kembali agar memiliki nilai sama dengan nol. 

Langkah 6: 

Pengosongan tabu list, dan ulangi langkah 2 jika diperlukan. Tabu list perlu 

dikosongkan untuk diisi lagi dengan urutan kota yang baru pada siklus selanjutnya, 

jika jumlah siklus maksimum belum  tercapai atau belum terjadi konvergensi. 

Algoritma diulang lagi dari langkah 2 dengan harga parameter intensitas jejak kaki 

semut antar kota yang sudah diperbaharui. 

Secara umum, setiap semut-k memulai perjalanan dari sarang menuju 

makanan yang memilih lintasan awal secara acak. Setiap melewati suatu lintasan, 

semut meninggalkan atau meletakkan feromon (τ) dan akan menguap pada setiap 

siklus dengan laju penguapan (ρ). Makin sering suatu lintasan dilewati semut, maka 

kuantitas feromon akan semakin tinggi dan akan mendorong semut-semut lain 

untuk melewati lintasan tersebut, sehingga pada akhirnya akan terpilih menjadi 

suatu lintasan terbaik sebagai solusi. 

2.3.1 Ant Algorithm 

Ant Algorithm (Algoritma Semut) merupakan sebuah teknik optimasi yang 

terinspirasi dari proses alam yang digunakan khususnya dalam permasalahan 

optimasi kombinatorial (Combinatorial Optimization Problem - COP). Dalam 

algoritma ini, terdapat sejumlah semut buatan , dinamai ants, yang berfungsi 

sebagai agent yang ditugaskan untuk mencari solusi terhadap suatu masalah 

optimasi. Kerja sama antar ants dilakukan dengan cara bertukar informasi melalui 

pheromone  yang diletakkan pada ruas-ruas sebuah graf. Elemen graf dengan 

kuantitas pheromone  yang tinggi akan memiliki daya tarik tersendiri bagi semut-

semut yang lain. Kuantitas dari pheromone   yang disimpan pada masing-masing 

elemen merupakan sebuah fungsi kualitas dari solusi. Algoritma ini sudah 
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diterapkan pada TSP dan pada Quadratic Assigment Problems (QAP). Dalam TSP, 

sebuah artifisial semut direpresentasikan sebagai sebuah agen yang bergerak dari 

kota ke kota pada sebuah grafik TSP. Strategi perjalanan dari agen-agen tersebut 

berdasarkan sebuah fungsi probabilistik yang mempertimbangkan dua fakta. 

Pertama: agen tersebut menghitung edge (tepian) yang sudah dikunjungi yang 

akumulasinya dihitung sebagai sebuah jarak dari perjalanan tersebut. Kedua: agen 

men-sense jejak (pheromone  ) yang tertinggal dari agen-agen yang lain. Semut-

semut selanjutnya memilih kota j yang ada pada list kandidat dengan mengikuti 

transition rule sebagai berikut :  

 

𝑗 = {
arg𝑚𝑎𝑥

𝑢𝜖𝑗𝑖
𝑘 {[𝜏𝑖𝑢(𝑡)][𝜂𝑖𝑢(𝑡)]𝛽}

𝐽
 }  𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑞 ≤  𝑞0 , 𝑗𝑖𝑘𝑎 𝑞 ≥  𝑞0 

𝑃𝑖,𝑗
𝑘 (𝑡) =  

[𝜏𝑖𝑢(𝑡)][𝜂𝑖𝑢(𝑡)]𝛽

Σ𝑖𝜖𝑗𝑙
𝑘[𝜏𝑖𝑢(𝑡)][𝜂𝑖𝑢(𝑡)]𝛽

 

 Dimana τ adalah pheromone , η adalah inverse dari jarak antara dua kota, q 

adalah sebuah variabel random yang terdistribusi secara uniform pada range nilai 

[0,1], J adalah sebuah list kandidat dan dipilih berdasarkan pada probabilistic rule 

diatas (persamaan 2.61). Masing-masing semut memodifikasi lingkungannya 

dengan dua cara yang berbeda, yaitu : 

1. Update jejak lokal : agen bergerak dari satu kota ke kota yang lain 

dengan mengupdate sejumlah pheromone  pada setiap tepi (edge) 

dengan mengikuti persamaan berikut : 

𝑡𝑖𝑗(𝑡) = (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑗(𝑡 − 1) +  𝜌𝜏0 

 

Dimana 𝜌 merupakan konstanta evaporasi (penguapan). Nilai 𝜏0 

merupakan inisial nilai dari jejak pheromone . Nilai ini diperoleh dengan 

menggunakan rumus :  , dimana n merupakan jumlah 

kota dan Lnn panjang tour yang diperoleh dengan satu heuristic atau 

metode pelacakan nears neighborhood. Jejak feromon (r,s) persamaan 

…….….(2.61) 

 ………………………..………………….(2.62) 

 ……………………………….(2.63) 
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(2.58) dari perjalanan terbaik yang telah dilakukan semut akan 

diperbaharui 

𝑦(𝑟, 𝑠) =  𝛼 ∗ 𝑦(𝑟, 𝑠) +  
𝑄

𝑓𝑏𝑒𝑠𝑡
𝑟, 𝑠 𝜖 𝑗𝑏𝑒𝑠𝑡

𝑘  

 

Q merupakan sebuah konstanta positif yang sangat besar nilainya. 

 

2. Update jejak global : ketika semua agen telah melaksanakan satu tour 

secara lengkap, dan agen tersebut menemukan rute terpendek. Maka 

tepian-tepian yang dilewati oleh agen tersebut akan di update 

pheromone -nya dengan menggunakan persamaan : 

 

𝑡𝑖𝑗(𝑡) = (1 − 𝜌)𝜏𝑖𝑗(𝑡 − 1) +
𝜌

𝐿+
 

 

Dimana 𝐿+ merupakan panjang dari best tour yang ditemukan oleh 

satu agen dari beberapa agen yang bekerja. Dengan kekuatan jejak 

feromon dibatasi pada interval : 

𝑦(𝑟, 𝑠) =  {
𝜏𝑚𝑖𝑛 𝑖𝑓 𝑦(𝑟,𝑠)≤ 𝜏𝑚𝑖𝑛

𝜏𝑚𝑎𝑥 𝑖𝑓 𝑦(𝑟,𝑠)≤ 𝜏𝑚𝑎𝑥
} 

Batas atas dan batas bawahnya adalah sebagai berikut : 

 

Dimana M adalah jumlah semut 

  

 ..……….………….(2.64) 

 ………………………………….(2.65) 

 …………………..……….(2.66) 

 ………………………..………………….(2.67) 

 ………………………..………………….(2.68) 
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2.4 MATLAB (Matriks Laboratory) 

MATLAB (Matrix Laboratory) merupakan bahasa pemrograman yang 

dikembangkan oleh The Mathwork.Inc (http://www.mathwork.com) bahasa ini 

banyak digunakan untuk perhitungan numerik keteknikan, komputasi, symbolic, 

visualisasi, grafis, analisis data matematis, statistika, simulasi, pemodelan dan 

desain GUI. Pada simulasi ini digunakan MATLAB R2014a 

Karakteristik Matlab adalah: 

1. Automatic memory management, misalnya kita tidak harus

mendeklarasikan array terlebih dahulu.

2. Tersusun rapi (seperti pengaturan array di fortan 90).

3. Bahasa pemrogramannya didasarkan pada matriks (baris dan

kolom).

4. Lambat (bila dibandingkan dengan fortran atau C) karena bahasanya

langsung diartikan. Sebagai contoh, tidak diperlukan pre-compailed.

Menghindari fungsi for (for-loops). Setiap saat menggunakan

bentuk-bentuk vektor.

5. Memiliki waktu pengembangan program yang lebih cepat

dibandingkan bahasa pemrograman tradisional seperti fortan atau C.

6. Dapat diubah kebahasa C lewat Matlab kompailer untuk efisiensi

yang lebih baik.

7. Tersedia banyak toolbox untuk aplikasi-aplikasi khusus bersama

dengan Maple untuk komputasi-komputasi symbolik dalam shared-

memory parallel komputer, seperti SGI Origin 2000, beberapa

operasi secara otomatis dapat diproses bersama.




