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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Sistem Tenaga Listrik 

Struktur tenaga listrik atau sistem tenaga listrik sangat besar dan kompleks 

karena terdiri atas komponen peralatan atau mesin listrik seperti generator, 

transformator, beban dan alat-alat pengaman dan pengaturan yang saling 

dihubungkan membentuk suatu sistem yang digunakan untuk membangkitkan, 

menyalurkan, dan menggunakan energi listrik. Oleh karena itu penyaluran tenaga 

listrik dari pusat tenaga listrik sampai ke pelanggan memerlukan berbagai penangan 

teknis. 

Tenaga listrik yang dihasilkan oleh pembangkit tenaga listrik (generator) 

skala besar memiliki tegangan yakni antara 11 kV sampai 24 kV, setelah itu 

tegangannya dinaikkan di gardu induk (GI)  dengan transformator (trafo) step up 

menjadi 70 kV, 154kV, 220 kV, atau 500 kV kemudian disalurkan melalui jaringan 

transmisi. Tujuan dari menaikkan tegangan ini adalah untuk memperkecilkerugian 

daya listrik pada jaringan transmisi, dimana dalam hal ini kerugian daya adalah 

berbanding lurus dengan kuadrat arus yang mengalir atau secara matematis 

disimbolkan (P= I2*R). Dengan daya yang sama bila nilai tegangannya diperbesar, 

maka arus yang mengalir akan semakin kecil pula. 

Dari saluran transmisi, tegangan akan diturunkan lagi menjadi 20 kV dengan 

trafo step down di gardu induk distribusi, kemudian penyaluran pada tahap ini 

lahdisebut dengan jaringan distribusi primer. Dari jaringan distribusi primer ini lah 

gardu-gardu distribusi mengambil tegangan untuk diturunkan kembali dengan 

tranfo distribusi menjadi tegangan rendah, yakni 220/380 Volt. Selanjutnya pada 

jaringan distribusi skunder ini disalurkan ke konsumen. Dengan ini jelas bahwa 

sistem distribusi merupakan bagian penting dalam sistem tenaga listrik secara 

keseluruhan. 

Untuk memperjelas gambaran tentang penyaluran sistem tenaga listrik itu 

sendiri dapat dilihat pada Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Sistem penyaluran tenaga listrik 

Secara mendasar sistem tenaga listrik dapat dikelompokkan atas 3 bagian, 

yaitu: 

1. Sistem Pembangkit: Struktur tenaga listrik atau sistem tenaga listrik sangat

besar dan kompleks karena terdiri atas komponen peralatan atau mesin listrik

seperti generator, transformator, beban dan alat-alat pengaman dan

pengaturan yang saling dihubungkan membentuk suatu sistem yang

digunakan untuk membangkitkan, menyalurkan, dan menggunakan energi

listrik.

2. Sistem Transmisi: merupakan proses penyalur tenaga listrik dari tempat

pembangkit tenaga listrik hingga ke saluran distribusi atau gardu induk dan

biasanya tegangan listrik pada sistem ini relatif tinggi .

3. Sistem Distribusi: merupakan subsistem yang berfungsi menyalurkan energi

lisrtrik dari gardu-gardu induk sehingga sampai ke konsumen, dan biasanya

tegangan pada sistem ini menengah hingga rendah. Ada beberapa bentuk

jaringan yang umum dipergunakan untuk menyalurkan dan mendistribusikan

tenaga, yaitu:

• Sistem Jaringan Distribusi Radial

Bentuk jaringan ini merupakan bentuk dasar yang paling banyak

digunakan dan yang paling sederhana. Sistem ini dikatakan radial karena

dari kenyataan bahwa jaringan ini ditarik secara radial dari gardu induk
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ke pusat-pusat beban atau konsumen yang dilayaninya. Sistem ini terdiri 

dari saluran utama ( main feeder ) dan saluran cabang ( lateral ), seperti 

pada Gambar 2.2. 

 

 

 

Gambar 2.2 Sistem Distribusi Radial 

 

• Sistem Jaringan Distribusi Close Loop 

Sistem ini disebut dengan jaringan distribusi loop karena saluran primer 

yang menyalurkan daya sepanjang daerah beban yang dilayani 

membentuk suatu rangkaian loop, seperti terlihat pada Gambar 2.3. 

 

 

 

Gambar 2.3 Sistem Jaringan Distribusi Close Loop 
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• Sistem Jaringan Distribusi Mesh 

Jaringan Distribusi Mesh merupakan jaringan yang strukturnya komplek, 

dimana kelangsungan penyaluran dan pelayanannya diutamakan. 

Struktur jaringan ini umumnya digunakan pada jaringan tegangan rendah 

yang kepadatan bebannya cukup tinggi, seperti terlihat pada Gambar 2.4. 

 

 

 

Gambar 2.4 Sistem Jaringan Distribusi Mesh 

 

2.2. Impedansi 

Secara umum impedansi dapat diartikan sebagai sebuah hambatan yang 

terdapat didalam suatu rangkaian listrik AC (Alternating Current), dinotasikan 

dengan Z. Jika melihat kembali ke hukum Ohm: 𝑽 = 𝑰 ∗ 𝑹 makana impedansi yang 

merupakan hambatan dapat disubstitusikan menjadi: 

𝑉 = 𝐼 ∗ 𝑍 (2.1) 

𝑍 =
𝑉

𝐼
 

(2.2) 

Dalam koordinat kartesius, persamaan impedansi 
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𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 (2.3) 

Dimana bagian nyata dari impedansi adalah R (resistansi) dan bagian imajiner 

adalah X (reaktansi), reaktansi ini meruapakan hambatan yang berpengaruh 

terhadap perubahan arus yang tergantung pada frekuensi dan juga komponen 

rangkaian. 

Lebih jauh lagi reaktansi ini terbagi dua jenis, yakni: 

• Reaktansi Kapasitif 

Cirinya bersifat leading dimana secara sinusoida arus bergerak 

mendahului tegangannya. 

• Reaktansi Induktif 

Cirinya bersifat lagging dimana secara sinusoida arus bergerak tertinggal 

dari tegangannya. 

 

2.3. Daya dalam Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

 

Daya listrik secara umum dapat didefenisikan sebagai laju hantar energi 

listrik dalam rangkaian listrik.Dalam implementasinya, terdapat beberapa jenis 

daya yang digambarkan dalam sebuah grafik fungsi yang biasa disebut segitiga 

daya. Segitiga daya merupakan garfik hubungan yang terbentuk oleh tiga jenis daya 

yang diawali dari besaran listrik yang terjadi saat proses penyaluran, seperti 

penyaluran daya listrik menuju konsumen akan terdapat arus yang mengalir pada 

penghantar yang menghasilkan medan magnet dan terbentuka nilai induktansi (L) 

selanjutnya pada penghantar tersebut juga terdapat tegangan yang menyebabkan 

tetjadinya medan magnet sehingga timbul nilai kapasitansi (C). 

Kemudian, untuk penghantar yang digunakan terdapat nilai reaktansi yang 

berdifat reaktif yang merupakan efek dari nilai induktansi dan kapasitansi material 

logam penghantar, namun karena nilai arus dalamhal ini lebih mendominasi, maka 

nilai induktansi cenderung lebih digunakan, sehingga terbentuk grafik pada gambar 

2.5. kemudian, dari nilai arus yang ada, untuk mencari nilai tegangan maka 
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digunakan rumus arus (I) dikalikan dengan impedansi (Z), reaktansi (X), dan 

resistansi (R) seperti terlihat pada grafik di gambar 2.6. dan untuk menentukan nilai 

dari masing-masing jenis daya listrik yang dihasilkan, maka nilai arus yang 

dikuadratkan dikalikan dengan masing-masing besaran tahanan sesuai dengan 

grafik pada gambar 2.7 dan gambar 2.8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.5 A     Gambar 2.6 B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gambar 2.7 C     Gambar 2.8 D 

Sesuai dengan grafik yang sudah dijabarkan diatas, masing-masing jenis daya 

dapat disederhanakan dalam bentuk matematis, seperti berikut:  

• Daya Semu 

Daya semu atau daya kompleks merupakan daya yang dipengaruhi oleh 

besarnya daya Nyata dan daya Reaktif 

Vp = I*R

Vz = I*Z

θ 

Vx = I*X

R

Z

θ 

X

P (Watt)

S (VA)

θ 

Q (VAR)

P = I
2
*R

S = I
2
*Z

θ 

Q = I
2
*X
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Daya semu 1 fasa dinyatakan dalam persamaan: 

𝑆 = |𝑉| ∗ |𝐼∗| (2.4) 

Daya semu untuk beban 3 fasa seimbang: 

𝑆 = √3|𝑉| ∗ |𝐼∗| (2.5) 

Dimana: 

S = Daya semu (VoltAmpere) 

V = Tegangan (Volt) 

I* = Arus konjugat dari nilai I 

 

• Daya Nyata 

Daya nyata merupakan energi yang sebenarnya dibutuhkan atau dikonsumsi 

oleh beban seperti mesin-mesin listrik, peralatan elektronik, dll. 

 

Daya nyata 1 fasa dinyatakan dalam persamaan: 

𝑃 = |𝑉| ∗ |𝐼| cos 𝜃 (2.6) 

Daya nyata 3 fasa dinyatakan dalam persamaan: 

𝑃 = √3|𝑉𝑗𝑎𝑙𝑎−𝑗𝑎𝑙𝑎| ∗ |𝐼𝑗𝑎𝑙𝑎−𝑗𝑎𝑙𝑎| cos 𝜃 (2.7) 

Dimana: 

P = Daya Aktif (Watt) 

I = Arus (Ampere) 

V = Tegangan (Volt) 

Cos θ = Faktor Daya 

• Daya Reaktif 

Daya reaktif adalah daya yang timbul karena adanya pembentukan medan 

magnet pada beban-beban induktif (VAR). 

Daya nyata 1 fasa dinyatakan dalam persamaan: 
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𝑄 = |𝑉| ∗ |𝐼| sin 𝜃 (2.8) 

Daya nyata 3 fasa dinyatakan dalam persamaan: 

𝑄 = √3|𝑉𝑗𝑎𝑙𝑎−𝑗𝑎𝑙𝑎| ∗ |𝐼𝑗𝑎𝑙𝑎−𝑗𝑎𝑙𝑎| sin 𝜃 (2.9) 

Dimana: 

Q = Daya Reaktif (VoltAmpereReaktif) 

I = Arus (Ampere) 

V = Tegangan (Volt) 

 

2.4. Faktor Daya (Power Factor) 

 

Faktor daya pada dasarnya dapat didefenisikan sebagai perbandingan antara 

daya nyata dengan daya semu, atau secra matematis dapat dilihat pada persamaan 

berikut ini: 

𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐷𝑎𝑦𝑎 =
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑛𝑦𝑎𝑡𝑎 (𝑘𝑊)

𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑠𝑒𝑚𝑢 (𝑘𝑉𝐴)
 

(2.10) 

Faktor daya memiliki nilai antara 0 sampai 1, semakin tinggi nilai faktor daya 

(mendekati 1) maka semakin banyak daya yang tersalurkan atau rugi-rugi dayanya 

semakin sedikit, sebaliknya semakin rendah nilai faktor daya (mendekati 0) maka 

semakin sedikit daya yang tersalurkan atau rugi-rugi daya semakin banyak. Dengan 

kata lain semakin tinggi nilai faktor dayanya semakin ideal atau semakin tinggi 

keandalan sebuah jaringan distribusi tenaga listrik tersebut. 

Salah satu cara meningkatkan faktor daya pada jaringan distribusi  adalah 

dengan memasang kapasitor pada jaringan tersebut, hal ini dikarenakan kapasitor 

merupakan komponen listrik yang menghasilkan daya reaktif pada jaringan. Pada 

jaringan yang bersifat induktif sangat dibutuhkan daya bersifat reaktif, jika melihat 

prinsif dari segitiga daya apabila kapasitor dipasang maka daya reaktif yang berasal 

dari sumber akan berkurang sebesar Qc(besar daya reaktif yang dihasilkan oleh 

kapasitor). Karena daya aktif tidak berubah sedangkan daya reaktif berkurang, 

maka diperoleh bentuk segitiga daya yang baru yang ditunjukkan pada gambar 2.9, 

terlihat bahwa sudut awal (θ1) mengecil setelah dipasang kapasitor dan sehingga 



13 

 

muncul sudut baru (θ2) dengan kata lain faktor daya dari sebuah jaringan distribusi 

akan naik. 

 

P0

Q0

Qc

(Q0 -Qc)

 θ2

 θ1

S1

S0

 

 

Gambar 2.9 Perbaikan faktor daya 

 

2.5. Susut Daya Listrik 

 

Susut daya atau rugi daya listrik adalah berkurangnya pasokan daya 

yang dikirim oleh sumber (pembangkit) kepada beban (konsumen) yang 

disebabkan adanya tahanan jenis penghantar yang dipengaruhi oleh arus dan 

tegangan saat penyaluran energi listrik dilakukan, sehingga menghasilkan 

nilai tahanan yang berakibat munculnya nilai jatuh tegangan. Susut daya 

jaringan listrik secara sederhana dapat dilihat pada gambar 2.10 dibawah ini: 
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Gambar 2.10 Rangkaian ekivalen sistem penyaluran energi listik 

 

Berdasarkan gambar diatas, didapat persamaan sebagai berikut: 

𝐼𝑘 = 𝐼𝑡 (2.11) 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 (2.12) 

𝑉𝑧 = 𝐼(𝑅 + 𝑗𝑋) (2.13) 

𝑉𝑘 = 𝑉𝑡 + 𝑉𝑧 (2.14) 

𝑍𝑡𝑜𝑡 = 𝑍 ∗ 𝐿 (2.15) 

𝑃𝐿 = 3. 𝐼2. 𝑅. 𝐿 (2.16) 

Dimana: 

PL = Daya hilang (Watt) 

L = panjang saluran (km) 

 

2.6. Profil Tegangan pada Sistem Distribusi 

 

Tegangan merupakan salah satu hal yang diperhatikan dalam sistem distribusi 

tenaga listrik, profil tegangan merupakan kekhasan yang dimiliki jaringan 
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distribusi, semakin baik profil tegangannya semakin tinggi tingkat keandalan 

jaringan tersebut, begitupun sebaliknya. 

Tegangan jatuh merupakan hal yang alamiah terjadi pada sebuah jaringan 

distribusi, karena jatuh tegangan ini berkaitan langsung dengan logam penghantar 

dan arus yang mengalir pada penghantar tersebut. Jatuh tegangan secara umum 

berbanding lurus dengan panjang saluran dan beban, serta berbanding terbalik 

dengan luas penampang penghantar. Besarnya jatuh tegangan dapat dinyatakan 

baik dalam bentuk persentase maupun besaran Volt. Sementara besarnya batas 

bawah dan batas atas ditentukan oleh kebijakan penglola atau dalam hal ini 

perusahaan listrik, jika kita mengacu pada SPLN 1978 Perusahaan Listrik Negara 

memilki batasan tersendiri untuk tegangan yang layak operasi pada jaringan 

distribusi yakni +5% dan -10% dari nilai tegangan nominal (tegangan yang layak 

adalah tegangan yang tidak lebih 5% dari nilai tegangan nominalnya, dan tidak 

kurang dari 10% dari tegangan nominalnya). 

Secara matematis jatuh tegangan dapat dilihat pada persamaan dibawah ini: 

𝑉𝑑𝑟𝑜𝑝 = 𝐼 ∗ 𝑍 (2.17) 

Dimana: 

Vdrop = jatuh tegangan (Volt) 

Z = Impedansi (Ω) 

I = Arus beban 

 

Atau untuk menghitung jatuh tegangan yang perlu diperhitungkan reaktansi, 

maupun faktor dayanya yang tidak sama satu sama lainnya maka persamaannya: 

(∆𝑉) = 𝐼(𝑅 ∗ cos 𝜃 + 𝑋 ∗ sin 𝜃)𝐿 (2.18) 

Dimana: 

ΔV = Selisih tegangan 

R = Tahanan rangkaian (Ohm/km) 

X = Reaktansi rangkaian (Ohm/km) 

L = panjang kabel (m) 

 



16 

 

Tegangan jatuh bisa juga disebut dengan selisih antara tegangan kirim dengan 

tegangan terima, maka jatuh tegangan dapat didefenisikan seperti persamaan: 

∆𝑉 = (𝑉𝑘) − (𝑉𝑡) (2.19) 

Dimana: 

Vk = Tegangan kirim 

Vt = Tegangan terima 

 

Untuk menghitung persentase jatuh tegangan yang terjadi menggunakan 

persamaan: 

%𝑉 =
𝑉𝑘 − 𝑉𝑡

𝑉𝑡
× 100% (2.20) 

 

 

2.7. Kapasitor Bank 

Secara sederhana kapasitor terdiri dari dua plat logam yang dipisahkan oleh 

suatu bahan dielektrik dan kapasitor ini mempunyai sifat menyimpan muatan listrik. 

Pada beberapa tahun lalu kebanyakkan kapasitor terbuat dari dua buah plat 

aluminium murni yang dipisahkan oleh tiga atau lebih lapisan kertas yang dilapisi 

oleh bahan kimia. Kapasitor daya telah mengalami perkembangan yang begitu 

cepat selama 30 tahun terakhir. Karena bahan dielektrik yang digunakan lebih 

efisien serta teknologi pembuatan kapasitor lebih baik. 

Dalam pemakaian untuk distribusi energi listrik, kapasitor berfungsi untuk 

membangkitkan daya reaktif, memperbaiki factor dan tegangan, sehingga dapat 

meningkatkan kapasitas sistem dan mengurangi rugi-rugi daya jaringan. Karena 

dalam penerapan perbaikan faktor daya, kapasitor dirangkai dalam satu panel, oleh 

karena itu komponen ini disebut capscitor bank. Contoh dari capacitor bank dapat 

dilihat pada gambar 2.11 dibawah ini: 
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Gambar 2.11 Panel Kapasitor bank 

 

Pembagian kapasitor menurut rangkaiannya ada 2, yakni: 

1. Kapasitor Seri 

Kapasitor seri adalah kapasitor yang dihubungkan seri dengan impedansi 

saluran yang bersangkutan, pemakaiannya amat dibatasi pada saluran distribusi, 

karena peralatan pengamannya cukup rumit. Jadi secara umum dikatakan biaya 

untuk pemasangan kapasitor seri lebih mahal dari pada biaya pemasangan kapasitor 

shunt ( paralel ). 

2. Kapasitor Shunt (Paralel) 

Kapasitor shunt adalah kapasitor yang dihubungkan paralel dengan saluran 

dan secara intensif digunakan pada saluran distribusi. Kapasitor shunt mencatu daya 

reaktif atau arus yang menentang komponen arus beban induktif. 

Dengan dipasangnya kapasitor shunt pada jaringan distribusi akan dapat 

memperbaiki profil tegangan, memperbaiki factor daya dan menaikkan kapasitas 

system serta dapat mengurangi rugi-rugi saluran. 
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2.7.1 Pemasangan Kapasitor Shunt 

 

Kapasitor shunt adalah kapasitor yang dihubungkan pararel dengan 

saluran dan secara intensif digunakan pada system distribusi. Kapasitor shunt 

mencatu daya reaktif atau arus yang menentang komponen arus beban induktif. 

Dengan dipasangnya kapasitor shunt pada jaringan distribusi akan dapat 

memperbaiki profil tegangan, memperbaiki factor daya, dan menaikkan 

kapasitas system serta dapat mengurangi rugi-rugi saluran. 

Ada dua cara dalam pemakaian kapasitor shunt : 

a. Kapasitor Tetap 

Kapasitor tetap adalah kapasitor untuk kompensasi daya reaktif yang 

kapasitasnya tetap dan selalu terpasang di jaringan. Penggunaan kapasitor jenis 

ini harus memperhatikan kenaikan tegangan yang terjadi pada saat beban ringan 

agar tidak melebihi batas tegangan yang ditetapkan. 

b. Kapasitor Saklar 

Kapasitor saklar adalah kapasitor untuk kompensasi daya reaktif yang 

dapat di hubungkan dan dilepaskan dari jaringan dan dapat diatur besar 

kapasitasnya sesuai dengan kondisi beban. 

 

2.8. Tap Transformator (Tap Changer) 

 

Tap Changer, adalah salah satu bagian utama dari Trafo Tenaga yang 

berfungsi untuk melayani pengaturan tegangan trafo tersebut, dengan cara 

memilih/merubah ratio tegangan, perubahan ratio ( perbandingan transformasi ) 

antara kumparan primer dan sekunder, untuk mendapatkan tegangan operasi disisi 

sekunder sesuai dengan yang diinginkan, kualitas ( besarnya ) tegangan pelayanan 

disisi sekunder dapat berubah karena tegangan jaringan/system yang berubah-ubah 

akibat dari pembebanan ataupun saat kondisi system, pada perubahan ratio yang 

diatur oleh tap changer adalah perubahan dengan range kecil antara + 10% - 15% 

dari tegangan dasar trafo tersebut. 
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Perbandingan besar tegangan antara sisi primer terhadap tegangan sisi 

sekunder adalah berbanding lurus dengan jumlah belitan pada masing-masing 

kumparan, ( Eprimer / Esekunder = Nprimer / Nsekunder ) bila tegangan disisi primer berubah, 

sedangkan tegangan disisi sekunder yang diinginkan akan tetap, maka untuk 

mendapatkan tegangan disisi sekunder yang konstan harus melakukan penambahan 

atau mengurangi jumlah belitan disisi primer. Untuk mendapatkan range yang lebih 

luas didalam pengaturan tegangan, pada kumparan utama trafo biasanya 

ditambahkan kumparan bantu ( tap winding ) yang dihubungkan dengan tap selector 

pada OLTC. 

Pada umumnya Tap Changer dihubungkan dengan kumparan sisi primer 

dengan pertimbangan sebagai berikut : 

1. Lebih mudah cara penyambungan karena kumparan primer terletak pada 

belitan paling luar. 

2. Arus disisi primer lebih kecil daripada disisi sekunder, tujuannya untuk 

memperkecil resiko bila menjadi los kontak dengan arus yang lebih kecil dapat 

dipergunakan ukuran/jenis konduktor yang kecil pula. 

Ditinjau dari sisi pengoperasiannya jenis tap changer ada dua macam yaitu, 

Tap changer yang hanya dapat beroperasi untuk memindahkan tap dalam posisi 

transformator tidak beroperasi (tidak bertegangan) disebut dengan “ Off Load Tap 

Changer ”/ deenergized tap changer, yang hanya dapat dioperasikan secara manual. 

Biasanya dioperasikan dengan cara diputar untuk memilih posisi Tap pada Trafo 

TM tombol pengaturnya dibagian atas deksel trafo, diantara Bushing Primer dan 

Sekunder. Contoh dari trafo NLTC dapat dilihat pada gambar 2.12. 
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Gambar 2.12 Trafo NLTC (Non Load Tap Changer) 

 

Sedangakan Tap Changer yang dapat beroperasi untuk memindahkan Tap 

Transformator dalam keadaan berbeban disebut dengan “ On Load Tap Changer ” 

atau disebut juga dengan OLTC, yang pengoperasiannya dapat secara manual 

maupun elektris/motor rise. 

Transformator yang terpasang di gardu induk pada umumnya menggunakan 

Tap Changer yang dapat dioperasikan dalam keadaan Trafo berbeban ( OLTC ) 

yang dipasang disisi Primer, berfungsi untuk melanyani pengaturan tegangan keluar 

dari Trafo, Dengan cara memilih/merubah ratio tegangan tanpa harus melakukan 

pemadaman. 

 Sedangakan Transformator penaik tegangan (step up) diunit pembangkit atau 

pada Trafo kapasitas kecil (Trafo TM), pada umumnya menggunakan Tap Changer 

yang digunakan oleh Off Load Tap Changer bila akan dilakukan perubahan Trafo 

harus dipadamkan terlebih dahulu ( tanpa beban ). 
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2.9. Klasifikasi Bus 

 

Jenis bus pada sistem tenaga, yaitu :  

 

1. Load bus (bus beban) 

Setiap bus yang tidak memiliki generator disebut dengan load bus. Pada 

bus ini daya aktif (P) dan daya reaktif (Q) diketahui sehingga sering juga 

disebut bus PQ.  

Daya aktif dan reaktif yang disuplai ke dalam sistem tenaga adalah 

mempunyai nilai positif, sementara daya aktif dan reaktif yang dikonsumsi 

bernilai negatif. Besaran yang dapat dihitung pada bus ini adalah V dan d. 

 

2. Generator bus (bus generator) 

Generator bus dapat disebut dengan voltage controlled bus karena 

tegangan pada bus dibuat selalu konstan. Setiap bus generator dimana memiliki 

daya megawatt yang dapat diatur melalui prime mover (penggerak mula) dan 

besaran tegangan yang dapat diatur melalui arus eksitasi generator sehingga 

bus ini sering juga disebut dengan PV bus. Besaran yang dapat dihitung dari 

bus ini adalah Q dan d. 

 

3. Slack bus 

Slack bus sering juga disebut dengan Swing bus atau rel berayun. Adapun 

besaran yang diketahui dari bus ini adalah tegangan (V) dan sudut beban(d). 

Suatu sistem tenaga biasanya didesign memiliki bus ini yang dijadikan 

referensi yaitu besaran d = . Besaran yang dapat dihitung dari bus ini adalah 

daya aktif dan reaktif. 

Secara singkat klasifikasi bus dalam sistem tenaga terdapat pada tabel 2.1 

yaitu besaran yang dapat diketahui dan tidak dapat diketahui pada bus tersebut. 
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Tabel 2.1 Klasifikasi Bus Pada Sistem Tenaga 

 

 

 

2.10. Soft Ware MATLAB R2012b 

 

Matlab merupakan MATLAB (Matrix Laboratory) adalah bahasa tingkat 

tinggi dan interaktif yang memungkinkan untuk melakukan komputasi secara 

intensif. MATLAB telah berkembang menjadi sebuah environment pemrograman 

yang canggih yang berisi fungsi-fungsi built-in untuk melakukan pengelolahan 

sinyal, aljabar linear dan kalkulasi matematis lainnya. MATLAB juga 

berisi toolbox yang berisi fungsi-fungsi tambahan untuk aplikasi khusus. 

Penggunaan MATLAB meliputi bidang-bidang: Matematika, komputasi, 

pembentukan algoritma, akuisi data, pemodelan, prototype, simulasi, analisis data, 

exsplorasi, visualisasi, grafik keilmuan dan bidang rekayasa. 

Matlab dikembangkan oleh MathWorks, yang pada awalnya dibuat untuk 

memberikan kemudahan mengakses data matrik pada proyek LINPACK dan 

EISPACK. Saat ini matlab memiliki ratusan fungsi yang dapat digunakan sebagai 

problem solver mulai dari simple sampai masalah-masalah yang kompleks dari 

berbagai disiplin ilmu. 

 

 

 

 

Tipe Bus Besaran Yang Diketahui Besaran Yang Tidak 

Diketahui 

Slack [V] = 1.0 ; θ = 0° P, Q 

Generator 

(PV bus) 
P, [V] Q,  

Load 

(PQ bus) 
P, Q 

[V],  
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Karakteristik MATLAB yaitu: 

1.    Bahasa pemrograman MATLAB didasarkan pada matrik yang terdiri atas 

baris dan kolom 

2.    Lambat (dibandingkan dengan Fortran dan C) karena bahasa pemrograman 

MATLAB langsung diartikan 

3.    Automatic memory management 

4.    Tersusun rapi 

5.    Memiliki waktu pengembangan program yang lebih cepat dibandingkan 

dengan Fortran dan C 

6.    MATLAB dapat di-compiler ke Visual Basic, Java, Fortran, C, Microsoft 

Excel dll. untuk efisiensi yang lebih baik 

7.    Tersedia banyak toolbox untuk aplikasi-aplikasi khusus 

8.    Dapat dikombinasikan dengan Maple Kernel untuk komputasi-komputasi 

simbolik 

9.    Beberapa operasi secara otomatis dapat diproses secara bersama-sama. 

Secara garis besar lingkungan kerja MATLAB terdiri atas beberapa unsur, 

yaitu: 

1. Command window (layar kendali) 

2. Workspace (rak data) 

3. Command history (layar pengingat) 

4. M-file (editor). 

Matlab juga memberikan kemudahan bagi para pengguna untuk menemukan 

bantuan sehubungan dengan semua fasilitas yang diberikan oleh Matlab. Misalnya, 

bantuan tentang bagaimana memulai Matlab pertama kali, trik pemrograman, 

membuat grafik 2 dan 3 dimensi, menggunakan tool akuisisi data, pengolahan 

sinyal, penyelesaian persamaan diferensial parsial. Untuk memperoleh bantuan 

tersebut, kita dapat memilih MATLAB Menu dari menu Help. Untuk bantuan 

tentang Matlab sendiri, dibagi atas beberapa bagian antara lain : 

▪ Development Environment, bagian ini akan memberikan informasi yang 

lengkap mengenai desktop dari Matlab 
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▪ Mathematics, bagian yang menjelaskan bagaimana menggunakan fitur 

yang dimiliki oleh Matlab untuk dalam mengolah data matematis dan 

statistik. Isi dalam bantuan ini dicakup antara lain: Matrks dan aljabar 

linier, polinomial dan interpolasi, analisis data dan statistik, fungsi 

function, matriks jarang (sparse matrix). 

▪ Programming and data type, bagian ini menjelaskan bagaimana membuat 

script dan fungsi dengan menggunakan Matlab. pemrograman M-File, 

larik, larik multidimensi, optimalisai performance Matlab, tip 

pemrograman Matlab. 

▪ Graphics, bagian ini menjelaskan tentang bagaimana membuat atau 

mengeplot grafik dari data yang kita miliki. Yang termasuk dalam bagian 

ini antara lain, dasar-dasar pengeplotan, format grafik, membuat grafik 

khusus misalnya grafik dalam bentuk bar, histogram, contour dan lain-lain 

▪ 3-D Visualization, bagian ini menjelaskan dengan tuntas bagaimana 

menampilkan data yang kita miliki dalam grafik 3 dimensi, termasuk 

didalamnya membuat grafik 3D, menentukan tampilan objek, transparansi 

objek, lighting dan lain-lain. 

▪ Creating Graphical User Interfaces, bagian ini menjelaskan bagaimana kita 

dapat membuat GUI (Graphical User Interface) berbasis Matlab. 

Disamping bagian-bagian yang sudah disebutkan di atas, disini juga 

disertakan beberapa bagian tambahan yang ikut melengkapi dokumentasi 

penjelasan tentang 

Diantaranya function-By cattegory, function-Alphabetical List, handle 

graphic property browser, external interfaces/API, external interfaces/API 

references dan lain-lain. Dibawah ini diperlihatkan bagian online-help yan dapat 

diakses dengan cara pilih Menu > MATLAB Help > Matlab, dapat dilihat contoh 

tampilan pada Gambar 2.13 
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Gambar 2.13 Tampilan Menu Help 

 




