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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Penilitian ini nantinya akan menghasilkan sebuah script M-file pada 

software Matlab R2012b yang dapat menganalisa aliran daya pada jaringan 

distribusi. Script ini nantinya juga dapat menentukan tegangan yang terdapat pada 

masing-masing bus yang terdapat pada sistem jaringan distribusi. Dari hasil nilai 

tegangan yang didapar di masing-masing bus ini baru dapat melihat profil 

tegangan dan melakukan perbaikan dengan menggunakan kapasitor bank dan tap 

transformator guna memperbaiki profil tegangan pada jaringan distribusi. 

Untuk mempermudah peroses pembuatan script tersebut, maka penelitian 

kali ini perlu dibuat langkah-langkah yang sistematis. Berikut adalah tahap-tahap 

yang akan dilakuakan: 

3.1 Menyederhanakan bentuk jaringan 

Bentuk jaringan pada penyulang Pujon memiliki banyak percabangan, 

sehingga perlu dilakukan penyederhanaan pada jaringan agar bentuk jaringan 

menjadi lurus tanpa percabangan. Tujan dari penyederhanaan ini untuk 

memudahkan dalam menentukan nilai arus yang mengalir pada saluran. 

Penyederhanaan yang dimaksud adalah dengan cara memasang seri atau 

paralel saluran percabangan. 

Hasil dari penyederhanaan jaringan distribusi yang dilakukan dapat 

dilihat pada Gambar 3.1 dibawah ini: 
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Gambar 3.1 Penyederhanaan jaringan distribusi penyulang Pujon  
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3.2. Membuka fungsi M-file pada Matlab 

 

Untuk memulai tahap menganalisa data yang sudah didapat, langkah 

awal yang harus dilakukan adalah menjalankan aplikasi Matlab dan membuka 

fungsi M-file dengan cara klik menu new-editor maka akan keluar tampilan 

seperti pada Gambar 3.2 di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Tampilan Editor fungsi m-file 

 

3.3 Input data dalam program Matlab 

 

Pada tahapan ini merupakan tahap untuk memasukkan semua data 

lapangan yang didapat mulai data sekunder ataupun data primer dari PT. PLN 

Persero Area Malang, berikut beberapa data yang didapat dan nantinya akan 

diolah: 
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3.3.1. Data Tegangan 

 

Data tegangan yang terdapat pada masing-masing gardu hubung 

paling ujung pada penyulang Pujon dapat dilihat pada Tabel 3.1 di bawah 

ini: 

 

Tabel 3.1 Data tegangan 

 

Data Tegangan 

Gardu Hubung Tegangan Nominal Tegangan Kirim 

Dadapan Kulon 20 kV 19 kV 

Torong 20 kV 19 kV 

Delik 20 kV 19 kV 

Borah 20 kV 19 kV 

Ngebroh 20 kV 19 kV 

 

3.3.2. Data Saluran 

 

Data saluran yang terdapat pada masing-masing gardu hubung paling 

ujung pada penyulang Pujon dapat dilihat pada Tabel 3.2 di bawah ini: 

 

Tabel 3.2 Data saluran 

 

Data Saluran 

Gardu Hubung Panjang Saluran Jenis Kabel 

Dadapan Kulon 24,8 km AAAC 150 mm2 

Torong 19,5 km AAAC 150 mm2 

Delik 18,8 km AAAC 150 mm2 

Borah 24 km AAAC 150 mm2 

Ngebroh 20 km AAAC 150 mm2 
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3.3.3. Data Arus Saluran dan Power Factor 

 

Data arus saluran yang terdapat pada masing-masing gardu hubung 

paling ujung pada penyulang Pujon dapat dilihat pada Tabel 3.3 di bawah 

ini: 

 

Tabel 3.3 Data arus dan power factor 

 

Arus dan Power Factor 

Gardu Hubung Arus Saluran Power Factor 

Dadapan Kulon 132 A 0,75 

Torong 120 A 0,72 

Delik 140 A 0,7 

Borah 112 A 0,73 

Ngebroh 95 A 0,8 

 

3.4 Perhitungan Aliran Daya 

 

Langkah awal untuk melakukan analisa perhitungan adalah dengan 

menghitung impedansi ditiap-tiap gardu hubung dengan menggunakan 

persamaan 2.12 dan 2.15 pada Bab II, untuk nilai R dan jX dapat dilihat pada 

tabel 3.4 yang sesuai dengan jenis kabelnya. 
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Tabel 3.4 Nilai Impedansi Kabel 

 

Penampang 

Nonimal 

(mm2) 

Jari-jari 

 

(mm) 

Urat GMR 

 

(mm) 

Impedansi urutan 

positif (Ω/km) 

Impedansi  

urutan nol 

(Ω/km) 

16 2,2563 7 1,6380 2,0161+0,4036 i 2,1614+1,6911 i 

25 2,8203 7 2,0475 1,2903+0,3895 i 1,4384+1,6770 i 

35 3,3371 7 2,4227 0,9217+0,3790 i 1,0697+1,6665 i 

50 3,9886 7 2,8957 0,6452+0,3678 i 0,7932+1,6553 i 

70 4,7193 7 3,4262 0,4608+0,3572 i 0,6088+1,6447 i 

95 5,4979 19 4,1674 0,3396+0,3449 i 0,4876+1,6324 i 

120 6,1791 19 4,6837 0,2688+0,3376 i 0,4168+1,6251 i 

150 6,9084 19 5,2365 0,2162+0,3305 i 0,3631+1,6180 i 

185 7,6722 19 5,8155 0,1744+0,3239 i 0,3224+1,6114 i 

240 8,7386 19 6,6238 0,1344+0,3158 i 0,2824+1,6033 i 

 

 

Selanjutnya menghitung jatuh tegangan (drop voltage) pada masing-

masing gardu hubung dengan menggunakan persamaan 2.18 yang terdapat 

pada Bab II, dan untuk mengubah nilai jatuh tegangan ke dalam bentuk 

persentase menggunakan persamaan 2.20 pada Bab II. 

Langkah selanjutnya adalah menghitung susut daya pada masing-masing 

gardu hubung, mulai dari daya semu, daya nyata, hingga daya reaktif. Untunk 

menghitung nilai susut daya ini menggunakan persamaan 2.4 sampai 2.8 yang 

terdapat pada Bab II. 
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3.5 Alur Analisis Perbaikan Profil Tegangan 

 

3.5.1. Analisis Kebutuhan Kapasitor Bank 

 

Sebelum menentukan nilai kapasitor yang dibutuhkan, maka terlebih 

dahulu kita mendapatkan nilai daya reaktif yang akan dikompensasi oleh 

kapsitor dengan menggunakan persamaan dibawah ini: 

𝑄𝑄𝑄𝑄 = 𝑃𝑃(tan 𝜃𝜃1 − tan 𝜃𝜃2) (3.1) 

Dimana: 

Qc  = daya reaktig yang akan dikomepensasi 

θ1  = sudut tegangan lama 

θ2  = sudut tegangan yang diiunginkan (baru) 

 

Selanjutnya dalam menganalisis kebutuhan kapasitor dibutuhkan nilai 

dari Qc yang sebelumnya didapatkan, secara matematis dapat dilihat pada 

persamaan dibawah ini:  

𝐶𝐶 =
𝑄𝑄𝑐𝑐

𝜔𝜔 ∗ 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉2 (3.2) 

Dimana: 

C = nilai kapasitor 

ω = kecepatan sudut (2*π*f) 

 

3.5.2. Analisis Kebutuhan Tap Transformator 

 

Setelah menerapkan kapasitor bank namun profil tegangan pada 

jaringan distribusi masih belum memenuhi standar tegangan yang diizinkan, 

maka langkah selanjutnya dalam melakukan perbaikam profi tegangan 

menggunakan komonen tap tranformator. 
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Penggunaan tap transformator ini dilakukan pada keadaan tanpa 

beban, untuk beban menengah dan rendah dipilih transformator yang 

Memiliki 5 tapping, yaitu: 

• Untuk 2,5%/tap:   

Tapping 1 =VN + (0,05 x VN )      (3.3) 

Tapping 2 =VN + (0,025 x VN ) 

Tapping 3 =VN 

Tapping 4 =VN - (0,025 x VN ) 

Tapping 5 =VN - (0,05 x VN ) 

 

• Untuk 5%/tap:   

Tapping 1 =VN + (0,1 x VN ) 

Tapping 2 =VN + (0,05 x VN ) 

Tapping 3 =VN 

Tapping 4 =VN - (0,05 x VN ) 

Tapping 5 =VN - (0,1 x VN ) 

 

 

3.5.3. Flow Chart Perbaikan Profil Tegangan 

 

Untuk mempermudah memahami proses perbaikan profil tegangan 

dapat dilihat pada diagram alir pada Gambar 3.3 di bawah ini: 
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Gambar 3.3 Flow chart perbaikan profil tegangan 
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3.6 Running Program dan Mengamati Hasil 

 

Running program bertujuan untuk menampilkan hasil analisa dari 

program yang dibuat di Matlab R2012b, dan hasil yang ditampilkan oleh 

Matlab R2012b ini dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi aliran daya 

yang terdapat pada jaringan distribusi 20 kV area Malang. 

Contoh running program yang dilakukan dapat dilihat pada Gambar 3.4 

dibawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Running program 

 


