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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini penulis memamparkan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang stabilitas sistem 

tenaga.  

Menurut Jurnal EECCIS vol.8, no.2 (2014) [1] Pengembangan sumber 

energy matahari dan beberapa sumber energy terbarukan di Indonesia saat ini hanya 

diaplikasikan pada kebutuhan lokal (stand alone). Pemanfaatan energy terbarukan 

di dunia saat ini dikembangkan pada sistem pembangkit tersebar pada jaringan 

distribusi atau lebih dikenal sebagai distributed generations (DG). Sistem DG 

adalah pembangkit tersebar yang terhubung langsung ke jaringan distribusi pada 

sisi pelanggan. Penerapan photovoltaic menggunakan sistem DG menjadi sebuah 

harapan baru untuk memaksimalkan pasokan listrik di Indonesia, mengurangi gas 

emisi, mengurangi pemakaian solar, dan peningkatan daya listrik. 

Menurut Suyono dan Zaiunuddin (2015) dengan tesis nya yang berjudul 

“injection impact of PVDG on power distribution sistem stability” [5] memaparkan 

bahwa Dampak penerapan Photovoltaic Distributed Generations (PVDG) yaitu 

dapat menaikan profil tegangan penyulang,mengantisipasi ketidakseimbangan 

beban penyulang,mengurangi fluktuasi aliran daya reaktif,menaikan factor daya, 

mengurangi rugi rugi daya aktif dan reaktif,pemberian insentif terhadap energy PV 

local (open market), dan meningkatkan keandalan sistem tenaga listrik. Klasifikasi 

kapasitas daya PVDG untuk menentukan titik sambung pada jaringan yaitu kapsitas 

daya skala kecil (5-10 kW) pada saluran satu fasa distribusi sekunder, skala 

menengah (100-500 kW) dan skala besar (500 kW- 10 MW) pada saluran tiga fasa 

distribusi primer. 

Ketidakseimbangan daya pada saat injeksi pada penyulang berdampak pada 

fluktuasi tegangan dengan menggunakan metode Algoritma Genetika (AG) guna 
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menentukan secara optimal lokasi injeksi dan kapasitas PV pada suatu penyulang. 

Metode yang diusulkan yaitu studi optimasi menggunakan metode AG hasilnya 

membahas dampak DG secara umum tanpa karateristik jenis pembangkit DG. 

Tujuan dalam jurnal ini yaitu untuk menentukan lokasi injeksi dan kapasitas daya 

PVDG yang optimal agar kondisi tegangan yang dihasilkan sesuai aturan jaringan 

sistem tenaga listrik 20 kV. 

Dari kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian sebelumnya penulis ingin 

menerapkan pada PVDG yang sudah ada untuk dioptimalkan pemakaian nya 

dikarenakan penulis mendapatkan informasi bahwa ada sebuah PLTS terpusat yang 

berada di kaki Gunung Bromo yang berada di Dusun Mucangan,Desa Kalipucang, 

Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan. Jika peneliti sebelumnya menentukan 

secara optimal lokasi injeksi dari PVDG dengan mengunakan Algoritma Genetika 

(AG) maka penulis hanya membahas dampak stabilitas sistem tenaga jika PLTS 

Kalipucang ini diinjeksikan ke sistem jaringan PLN. 

2.2  Stabilitas Sistem Tenaga 

Menurut Rosalina, FT UI, (2010) [6] Stabilitas sistem tenaga listrik adalah 

suatu kemampuan sistem tenaga listrik atau bagian komponennya untuk 

mempertahankan sinkronisasi dan keseimbangan dalam sistem. Batas stabilitas 

sistem adalah daya-daya maksimum yang mengalir melalui suatu titik dalam sistem 

tanpa menyebabkan hilangnya stabilitas. Suatu sistem tenaga listrik yang baik harus 

memenuhi beberapas syarat seperti: 

1. Reliability: 

Kemampuan suatu sistem untuk menyalurkan daya atau energy secara terus 

menerus. 

2. Quality : 

Kemampuan sistem tenaga listrik untuk menghasilkan besaran-besaran 

standart yang ditetapkan untuk tegangan dan frequensi. 

3. Stability : 

Kemampuan dari sistem untuk kembali bekerja secara normal setelah 

mengalami suatu ganguan. 
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Dalam sistem tenaga listrik yang baik maka ketiga syarat tersebut harus 

dipenuhi yaitu sistem harus mampu memberi pasokan listrik secara terus menerus 

dengan standar besaran untuk tegangan dan frekuensi sesuai dengan aturan yang 

berlaku dan harus segera kembali normal bila sistem terkena gangguan. 

Untuk jaringan yang sangat komplek dimana beberapa pembangkit saling 

terkoneksi satu sama lain maka keluaran daya elektris berupa besaran seperti 

tegangan dan frekuensi haruslah diperhatikan agar tidak ada pembangkit yang 

kelebihan beban dan pembangkit yang lain bebannya kecil. 

Sistem tenaga listrik mempunyai variasi beban yang sangat dinamis dimana 

setiap detik akan berubah-ubah, dengan adanya perubahan ini pasokan daya listrik 

tetap dan harus disupply dengan besaran daya yang sesuai, bila pada saat tertentu 

terjadi lonjakan atau penurunan beban yang tidak terduga maka perubahan ini sudah 

dapat dikatagorikan ke dalam gangguan pada sistem tenaga listrik yakni kondisi 

tidak seimbang antara pasokan listrik dan permintaan energy listrik akibat adanya 

gangguan baik pada pembangkit ataupun pada sistem transmisi sehingga 

mengakibatkan kerja dari pembangkit yang lain menjadi lebih berat. Untuk itu 

diperlukan satu penelaahan kestabilan agar pembangkit yang terganggu tidak 

terlepas dari sistem. 

Ganguan terhadap stabilitas dibagi menjadi dua yaitu: 

1. Ganguan kecil  

Merupakan satu dari elemen sistem dinamik yang dapat dianalisi 

mengunakan persamaan linier (analisis sinyal kecil). Ganguan kecil 

yang terjadi berupa perubahan beban pada sisi beban atau pembangkit 

secara acak, pelan dan bertingkat. Jatuh (trip) yang dialami oleh 

jaringan tenaga listrik diangap sebagai ganguan kecil jika pengaruhnya 

terhadap aliran daya sebelum ganguan pada aliran itu tidak signifikan 

2. Ganguan besar 

Ganguan ini bersifat mendadak, yakni ganguan yang menghasilkan 

kejutan tegangan tiba-tiba pada tegangn bus. Ganguan besar ini harus 

secepatnya dihilangkan secepatnya, ganguan tersebut sangat 
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mempengaruhi kestabilan sistem. Tidak hanya ganguan, waktu gaguan 

juga mempengaruh terhadap kestabilan sistem.   

Berdasarkan sifat gangguan masalah stabilitas sistem tenaga listrik 

dibedakan atas: 

1. Stabilitas tetap (steady state) 

Stabilitas steady state adalah kemampuan suatu sistem tenaga listrik 

mempertahankan sinkronisasi antara mesin-mesin dalam sistem setelah 

mengalami gangguan kecil (fluktuasi beban) 

2. Stabilitas peralihan (transient) 

Stabilitas transient adalah kemampuan suatu sistem tenaga listrik untuk  

mempertahankan sinkronisasi setelah mengalami gangguan besar yang 

bersifat mendadak sehingga sistem kehilangan stabilitas karena ganguan 

terjadi diatas kemampuan sistem. Analisis kesatbillan peralihan 

merupakan analisis yang utama untuk menelaah perilaku sistem daya 

misalnya ganguan yang berupa perubahan yang mendadak karena 

terputusnya unit pembangkit dan perubahan pada jaringan transmisi 

misalnya ganguan hubung singkat atau pemutusan saklar (switching). 

3. Stabilitas sub peralihan (dinamis) 

Stabilitas dinamis adalah bila setelah ayunan pertama (periode stabilitas 

transient) sistem mampu mempertahankan sinkronisasi sampai sistem 

dalam keadaan seimbang yang baru (stabilitas transient bila AVR dan 

governor bekerja cepat dan diperhitungkan dalam analisis). 

Keseimbangan daya antara kebutuhan beban dengan pembangkitan 

generator merupakan salah satu ukuran kestabilan operasi sistem tenaga listrik. 

Dalam pengoperasian sistem tenaga listrik pada setiap saat akan selalu terjadi 

perubahan kapasitas dan letak beban dalam sistem. Perubahan tersebut 

mengharuskan setiap pembangkit menyesuaikan daya keluarannya melalui kendali 

governor maupun eksitasi mengikuti perubahan beban sistem. Jika hal ini tidak 

dilakukan maka akan menyebabkan keseimbangan daya dalam sistem terganggu 
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dan efisiensi pengoperasian sistem menurun menyebabkan kinerja sistem 

memburuk. 

Kecepatan pembangkit memberi reaksi terhadap perubahan yang terjadi 

dalam sistem menjadi faktor penentu kestabilan sistem. Kestabilan mesin 

pembangkit sangat tergantung pada kemampuan sistem kendalinya. Sistem kendali 

yang andal jika mampu mengendalikan mesin tetap beroperasi normal mengikuti 

perubahan-perubahan yang terjadi dalam sistem. Jika semua mesin tetap beroperasi 

dalam kondisi normal meskipun ada gangguan, maka sistem tersebut akan 

benarbenar stabil. 

Sistem tenaga listrik secara umum terdiri dari unit-unit pembangkit yang 

terhubung dengan saluran untuk melayani beban. Sistem tenaga listrik yang 

memiliki banyak mesin biasanya menyalurkan daya kebeban melalui saluran 

interkoneksi. Tujuan utama dari sistem saluran interkoneksi adalah untuk menjaga 

kontinuitas dan ketersediaan tenaga listtrik terhadap kebutuhan beban yang terus 

meningkat. Semakin berkembang sistem tenaga listrik dapat mengakibatkan 

lemahnya performansi sistem ketika mengalami gangguan. Salah satu efek 

gangguan adalah osilasi elektromekanik yang jika tidak diredam dengan baik maka 

sistem akan terganggu dan dapat keluar dari area kestabilannya sehingga 

mengakibatkan pengaruh yang lebih buruk seperti pemadaman total (black out). 

Ganguan terhadap stabilitas sistem dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1. Ganguan kecil yang di sebabkan fluktuasi beban  

2. Ganguan besar (bersifat mendadak) dapt berupa hubung singkat, pelepasan 

beban mendadak 

Adapun ganguan hubung singkat pada sistem tiga fasa adalah sebagai berikut: 

1. Hubung singkat simetris 

2. Hubung singkat tak simetris 

 

2.3  Studi Aliran Daya [3] 

 Studi aliran daya adalah studi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

mengenai aliran daya atau tegangan sistem dalam kondisi operasi tunak. Informasi 
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ini sangat dibutuhkan guna mengevaluasi unjuk kerja sistem tenaga dan 

menganalisis kondisi pembangkit maupun pembebanan. Analisis ini juga 

memerlukan informasi informasi aliran daya dalam kondisi normal maupun darurat. 

 Masalah aliran daya mencakup perhitungan aliran dan tegangan sistem pada 

terminal tertentu atau bus tertentu. Representasi fasa tunggal selalu dilakukan 

karena sistem dianggap seimbang. Di dalam studi aliran daya, bus-bus dibagi dalam 

3 macam, yaitu: 

1. Slack bus atau swing bus atau bus referensi 

2. Voltage controlled bus atau bus generator   

3. Load bus atau bus beban 

Pada tiap-tiap bus terdapat 4 besaran, yaitu: 

1. Daya real atau daya aktif P 

2. Daya reaktif Q 

3. Harga skalar tegangan |V| 

4. Sudut fasa tegangan 𝜃  

Pada tiap-tiap bus hanya ada 2 macam besaran yang ditentukan sedangkan kedua 

besaran yang lain merupakan hasil akhir dari perhitungan. Besaran-besaran yang 

ditentukan itu adalah: 

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

2. Voltage controlled bus; daya real P dan harga skalar tegangan |V| 

3. Load bus; daya real P dan daya reaktif Q 
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2.3.1  Daya aktif  

 Daya aktif adalah daya yang dibutuhkan untuk melakukan energi 

sebenarnya satuanya (watt). Secara umum daya aktif dinyatakan oleh persamaan : 

 𝑃1𝐹𝑎𝑠𝑎 = 𝑉𝑓 . 𝐼𝑓 cos 𝜑  .......................................................................... (2.1) 

 𝑃3𝐹𝑎𝑠𝑎 = √3 𝑉𝐿. 𝐼𝐿 cos 𝜑  ..................................................................... (2.2) 

Keterangan: 

 𝑉𝐿  = tegangan antar-fasa (Volt) 

 𝑉𝑓  = tegangan fasa-netral (Volt) 

 𝐼𝐿 = arus antar fasa (Amper) 

 𝐼𝑓  = arus fasa-netral (Amper) 

 P   = daya aktif (Watt) 

 

2.3.2  Daya Reaktif 

 Daya reaktif adalah daya yang timbul karena adanya pembentukan medan 

magnet pada beban-beban induktif (VAR). Persamaan daya reaktif adalah: 

 𝑄1𝐹𝑎𝑠𝑎 = 𝑉𝑓 . 𝐼𝑓 sin 𝜑 ........................................................................... (2.3) 

 𝑄3𝐹𝑎𝑠𝑎 = √3 𝑉𝐿. 𝐼𝐿 sin 𝜑  ..................................................................... (2.4) 

Keterangan: 

 𝑉𝐿  = tegangan antar-fasa (Volt) 

 𝑉𝑓  = tegangan fasa-netral (Volt) 

 𝐼𝐿 = arus antar fasa (Amper) 

 𝐼𝑓  = arus fasa-netral (Amper) 

 Q   = daya reaktif (VAR) 

 

2.3.3  Daya Semu 

 Daya semu merupakan penjumlahan secara vektoris antara daya aktif dan 

daya reaktif. 

 S = P + JQ ............................................................................................ (2.5) 
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Keterangan : 

 P = daya aktif (Watt) 

 Q  = daya reaktif (VAR) 

 S = daya semu (VA) 

 

2.3.4  Faktor Daya  

 Faktor daya didefinisikan sebagai perbandingan antara daya nyata (P) dan 

daya semu (S), dinyatakan dengan persamaan berikut: 

 Faktor Daya = 
𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑁𝑦𝑎𝑡𝑎 (𝑊)

𝐷𝑎𝑦𝑎 𝑆𝑒𝑚𝑢 (𝑉𝐴)
  .............................................................. (2.6)

 Untuk daya sendiri dibentuk oleh dua komponen, daya nyata (P) dan 

komponen daya reaktif (Q). Hubungan ini dapat digambarkan dalam diagram 

vektor seperti yang terlihat pada gambar segitiga daya pada Gambar 2.1.  

 Dari persamaan (2.6) dijabarkan menjadi: 

 cos 𝜑 = 
𝑃

𝑆
 = 

𝑃

𝑃+𝐽𝑄
 = 

𝑊

𝑉𝐴
 

 W = VA cos 𝜑 

 VAR = VA sin 𝜑 = W tan 𝜑 

 tan 𝜑 = 
𝑉𝐴𝑅

𝑊
 

Keterangan : 

 cos 𝜑  = faktor daya 

 P = daya nyata (Watt) 

 S = daya semu (VA) 

 Q = daya reaktif (VAR) 

 

 

  

Gambar 2.1 Segitiga Daya 
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2.4  Metode Newton-Raphson [3] 

Cekdin Cekmas.(2007).Sistem Tenaga Listrik.Yogyakarta:ANDI. Metode 

Newton-Rapshon memiliki perhitungan lebih baik dari pada metode gauss-seidel 

bila untuk sistem tenaga yang besar karena lebih efisien dan praktis. Jumlah iterasi 

yang di butuhkan untuk memperoleh pemecahan ditentukan bedasarkan ukuran 

sistem. Dalam metode ini persamaan aliran daya dirumuskan dalam bentuk polar. 

Dari gambar 2.2 arus tang memasuki bus i dapat dicari dengan persamaan (2-7). 

Persammaan tersebut dapat ditulis ulang menjadi : 

 

Gambar 2.2 Tipikal Bus Dari Sistem Tenaga 

𝐼𝑖 = ∑ 𝑌𝑖𝑗 𝑉𝑗𝑛
𝑗=1  ..................................................................................(2-27) 

Persamaan di atas bila ditulisdalam bentuk polar adalah: 

𝐼𝑖 =  ∑ |𝑌𝑖𝑗||𝑉𝑗|∠𝜃𝑖𝑗 + 𝛿𝑗𝑛
𝑗=1  ..............................................................(2-28)  

Daya kompleks pada bus i adalah: 

𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖 = 𝑉𝑖 ∗ 𝐼𝑖 ............................................................................... (2-29) 

Substitusi dari persamaan (2-28) untuk Ii ke dalam persamaan (2-29) 

menghasilkan: 

𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖 = |𝑉𝑖|∠ − 𝛿𝑖 ∑ |𝑌𝑖𝑗||𝑉𝑗|∠𝜃𝑖𝑗 + 𝛿𝑗𝑛
𝑗=1  ................................ (2-30) 

Pisahkan bagian real dan emaginer : 

𝑃𝑖 = ∑ |𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗|cos (𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)𝑛
𝑗=1  ....................................... (2-31) 
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𝑄𝑖 = −∑ |𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗|sin (𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)𝑛
𝑗=1  .................................... (2-32) 

Persamaan (2-31) dan (2-32) membentuk persamaan aljabar non linier 

dengan variabel sendiri. Besar nya setiap variabel dinyatakan dalam satuan per unit 

dan untuk sudut fasa dinyatakan dalam satuan radian. Persamaan (2-31) dan (2-32) 

dikembangkan dari deret taylor seperti persamaan berikut ini: 

∆𝑃2
(𝑘)

⋮

∆𝑃𝑛
(𝑘)

  

[
 
 
 
 
𝛿𝑃2

(𝑘)

𝜕𝛿2
⋯

𝛿𝑃2
(𝑘)

𝜕𝛿𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝜕𝑃𝑛

(𝑘)

𝜕𝛿2
⋯

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝛿𝑛 ]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝛿𝑃2

(𝑘)

𝜕|𝑉2|
⋯

𝛿𝑃2
(𝑘)

𝜕|𝑉𝑛|

⋮ ⋱ ⋮
𝛿𝑃𝑛

(𝑘)

𝜕|𝑉2|
⋯

𝛿𝑃𝑛
(𝑘)

𝜕|𝑉𝑛|]
 
 
 
 ∆𝛿2

(𝑘)

⋮

∆𝛿𝑛
(𝑘)

  

 

∆𝑄2
(𝑘)

⋮

∆𝑄𝑛
(𝑘)

  

[
 
 
 
 
𝛿𝑄2

(𝑘)

𝜕𝛿2
⋯

𝛿𝑄2
(𝑘)

𝜕𝛿𝑛

⋮ ⋱ ⋮
𝛿𝑄𝑛

(𝑘)

𝜕𝛿2
⋯

𝛿𝑄𝑛
(𝑘)

𝜕𝛿𝑛 ]
 
 
 
 

[
 
 
 
 
𝛿𝑄2

(𝑘)

𝜕|𝑉2|
⋯

𝛿𝑄2
(𝑘)

𝜕|𝑉𝑛|

⋮ ⋱ ⋮
𝛿𝑄𝑛

(𝑘)

𝜕|𝑉2|
⋯

𝛿𝑄𝑛
(𝑘)

𝜕|𝑉𝑛|]
 
 
 
 ∆|𝑉2

(𝑘)
|

⋮

∆|𝑉𝑛
(𝑘)

|

......................... (2-33) 

 Dalam hal ini bus 1 diumapamakan sluck bus. Matriks Jacobian 

memberikan perbandingan linier antara perubahan pada sudut tegangan ∆𝛿𝑖
(𝑘)

 dan 

besarnya tegangan ∆|𝑉𝑖
(𝑘)

| dengan sedikit perubahan pada daya aktif (∆|𝑃𝑖
(𝑘)

|) dan 

daya reaktif (∆|𝑄𝑖
(𝑘)

|). Dalam bentuk singkat dapat di tulis seperti berikut:  

 [
∆𝑃
∆𝑄

] = [
𝑗1 𝑗2
𝑗3 𝑗4

] [
∆𝛿

∆|𝑉|
] ..................................................................... (2-34) 

 Banyak elemen matrik Jacobian dari persamaan (2-34) ditentukan dengan 

(2n-2-m) x (2n-2-m) dengan n adalah banyaknya bus pada sistem,sedangkan m 

adalah banyak nya voltage -controled buses pada sistem. J1 diperoleh 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 

diperolh dari (n-1-m) x (n-1-m). 

 

Elemen diagonal dan diagonal luar untuk j1 adalah: 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝛿𝑖
= ∑ |𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗|sin (𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)𝑗=1 ..................................... (2-35) 

𝜕𝑃𝑖

𝜕𝛿𝑖
= −|𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗|sin (𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)   j≠ 1............................(2-36) 
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Elemen diagonal dan diagonal luar untuk j2 adalah : 

 
𝜕𝑃𝑖

𝜕|𝑉𝑖|
= 2|𝑉𝑖||𝑌𝑖𝑖|𝑐𝑜𝑠𝜃𝑖𝑖 + ∑ |𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗|cos (𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)𝑗≠𝑖 .......... (2-37) 

𝜕𝑃𝑖

𝜕|𝑉𝑗|
= |𝑉𝑖||𝑌𝑖𝑗| cos(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝐽)               J≠ 1............................(2-38) 

Elemen diagonal dan diagonal luar untuk j3 adalah: 

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝛿𝑖
= ∑ |𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗|cos (𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝐽)𝑗≠1 ...................................... (2-39) 

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝛿𝑖
 =|𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗|cos (𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝐽)               j≠ 1.......................... (2-40) 

Elemen diagonal dan diagonal luar untuk j4 adalah: 

𝜕𝑄𝑖

𝜕|𝑉𝑖|
= 2|𝑉𝑖||𝑌𝑖𝑖|𝑠𝑖𝑛𝜃𝑖𝑖 + ∑ |𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗|sin(𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝑗)𝑗≠𝑖 ..............(2-41) 

𝜕𝑄𝑖

𝜕|𝑉𝑗|
 =|𝑉𝑖||𝑉𝑗||𝑌𝑖𝑗|sin (𝜃𝑖𝑗 − 𝛿𝑖 + 𝛿𝐽) j≠ 1..............................(2-42) 

Harga dari ∆𝑃𝑖
(𝑘) 

dan ∆𝑄𝑖
(𝑘) 

berbeda antara terjadwal dengan nilai 

perhitungan, dan ini disebut sisa daya (Power residuals) yang diberikan tegangan 

dengan : 

∆𝑃𝑖
(𝑘) = 𝑃𝑖

𝑠𝑐ℎ − 𝑃𝑖
(𝑘) 

.........................................................................(2-43) 

∆𝑄𝑖
(𝑘) = 𝑄𝑖

𝑠𝑐ℎ − 𝑄𝑖
(𝑘) 

........................................................................(2-44) 

Perhitungan baru untuk sudut fasa dan tegangan bus adalah : 

𝛿𝑖
(𝑘+1)

= 𝛿𝑖
(𝑘)

+ ∆𝛿𝑖
(𝑘)

.........................................................................(2-45) 

|𝑉𝑖
(𝑘+1)

| = |𝑉𝑖
(𝑘)

| + ∆|𝑉𝑖
(𝑘)

|.....................................................................(2-46) 
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2.5  Standar Performasi Jaringan [2] 

Menurut Permen ESDM no. 3 (2007) Standar performasi jaringan 

digunakan untuk mengetahui keadaan pada saat unjuk kerja melayani beban. 

Standar digunakan agar kualitas daya yang diterima oleh pemakai jaringan dapat 

terpenuhi pada saat jaringan berada dalam kondisi dinamik. Beberapa parameter 

standar yang digunakan meliputi: 

Frekuensi nominal 50 Hz diusahakan untuk tidak lebih rendah dari 45.5 Hz 

atau lebih tinggi dari 50.5 Hz dan selama waktu keaadaan darurat atau terjadi 

ganguan. Frekuensi sistem diizinkan turun hingga 47.5 Hz atau naik hingga 52.0 

Hz sebelum unit pembangkit diizinkan keluar operasi.Tegangan sistem harus 

dipertahan kan dalam kondisi seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 2.1 Tegangan Sistem 

Tegangan 

Nominal (kV) 

Kondisi 

Normal (%) 

500  +5, -5 

150  +5, -10 

70  +5, -10 

20  +5, -10 

 

Distorsi harmonic total maksimum pada setiap titik sambungan dalam 

kondisi normal dimana pada kondisi kondisi keluar terencana maupun tidak 

terencana harus memenuhi seperti tabel dibawah ini: 

Tabel 2.2 Distorsi Harmonic 

Tegangan 

Nominal (kV) 

Kondisi 

Normal (%) 

500  Tidak termasuk 

150  3 

70  3 

20  3 
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Komponen urutan negative maksimum dan tegangan fasa dalam jaringan 

tidak boleh melebihi 1% pada kondisi operasi normal dan terencana, serta tidak 

melebihi 2% selama kejadian tegangan impuls sesaat 

Fluktuasi tegangan pada suatu titik sambungan dengan beban berfluktuasi, 

harus tidak melebihi Batasan. 2 % dari tingkat tegangan untuk setiap perubahan 

step, yang dapat terjadi bedang. Setiap kejadian ekskursi tegangan yang besar diluar 

perubahan  step dapat diizinkan hingga 3% asalkan tidak menimbulkan resiko  

terhadap jaringan transmisi, atau instalasi pemakai jaringan. Kedip  tegangan 

hingga 5% saat menjalankan motor listrik yang tidak sering  terjadi dapat ditolerir. 

Kedip tegangan (Flicker) jangka pendek 1.0 unit dan jangka panjang 0.8 

unit yang terukur dengan flicker meter sesuai dengan spesifikasi IEC-868. Factor 

daya (cos phi) di titik sambung antara instalasi pemakai jaringan minimum sebesar 

0.85 lagging 

Waktu pemutusan ganguan untuk ganguan di sisi pemakai jaringan yang 

terhubung langsung dengan jaringan transmisi, mulai dari saat terjadinya ganguan 

hingga padamnya busur listrik oleh terbukanya PMT, harus kurang dari atau sama 

dengan tabel dibawah ini: 

Tabel 2.3 Waktu Pemutusan Ganguan 

Tegangan 

(kV) 

Waktu (ms) 

500  90  

150  120  

70  150  

20  400  
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2.6 Transformator 3 Phasa  

  Menurut Ferdinan dan Warman dengan jurnal yang berjudul [7]“Analisa 

pemilihan trafo distribusi bedasarkan biaya rugi-rugi daya dengan metode nilai 

tahunan”.Transformator merupakan suatu alat listrik yang mengubah tegangan arus 

bolak-balik dari satu tingkat ke tingkat yang lain melalui suatu gandengan magnet 

dan berdasarkan prinsip-prinsip induksi-elektromagnet. Transformator terdiri atas 

sebuah inti, yang terbuat dari besi berlapis dan dua buah kumparan, yaitu kumparan 

primer dan kumparan sekunder yang bersifat induktif. Kedua kumparan ini terpisah 

secara elektris namun berhubungan secara megnetis melalui jalur yang memiliki 

reluktansi rendah. Apabila kumparan primer dihubungkan dengan sumber tegangan 

bolak-balik maka fluks bolak-balik akan muncul di dalam inti yang dilaminasi, 

karena kumparan tersebut membentuk jaringan tertutup maka mengalirlah arus 

primer Penggunaan transformator yang sederhana dan handal memungkinkan 

dipilihnya tegangan yang sesuai dan ekonomis untuk tiap-tiap keperluan serta 

merupakan salah satu sebab penting bahwa arus bolak-balik sangat banyak 

dipergunakan untuk pembangkitan dan penyaluran tenaga listrik. Transformator 

distribusi dihubungkan langsung dengan beban melalui jaringan sekunder dan 

lokasi pemasangannya tersebar dibanyak tempat dengan jarak beberapa ratus meter 

atau sampai beberapa kilometer, tergantung pada kapasitas transformator dan besar 

beban yang dilayani. Menurut standart NEMA (The Nationa; Electrical 

Manufactures Association), transformator dengan 3 kVA sampai dengan 500kVA 

diklasifikasikan. 

1. Untuk transformator distribusi 1 θ : rating dari 3 kVA sampai dengan 500 

kVA. 

2. Untuk transformator distribusi 3 θ : rating dari 9 kVA sampai dengan 1600 

kVA. 

3. Untuk transformator -transformator yang ratingnya lebih besar dari 1600 

kVA, diklarifikasikan sebagai transformator tenaga. 
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2.6.1 Transformer Tiga Fasa 

 Konstruksi suatu trafo tiga fasa terdiri dari rangaian tiga buah trafo satu fasa. 

 

Gambar 2.3 Kontruksi Trafo Tiga Fasa 

Pada dasarnya formulasi trafo tiga fasa dikembangkan atau merupakan 

jumlah vektor dari tiga buah trafo satu fasa: 

𝑃3 Fasa  = 𝑃1 + 𝑃2 + 𝑃3 

= 𝐼1.𝑉1 + 𝐼2.𝑉2 + 𝐼3.𝑉3 

= 3.I.V 

Rumus diatas ini berlaku pada trafo terhubung bintang maupun segitiga, 

dengan catatan bahwa arus (i) dan tegangan (v) adalah arus dan tegangan trafo satu 

fasa. Berikut formulasi trafo tiga fasa : 

1. Rangkaian Primer Atau Sekunder Trafo Terhubung Bintang 

 

Gambar 2.4 Rangkaian Terhubung Bintang 
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I Line  = I Fasa 

𝑉𝑅𝑆  = 𝑉𝑅 - 𝑉𝑆  

 = VR. √3  

 

 

Gambar 2.5 Arah Vektor Tegangan Terhubung Bintang 

𝑉𝑅𝑆  = 𝑉𝐿𝐿  = Voltage Line to line 

𝑉𝑅   = 𝑉𝑆 = 𝑉𝑇 = 𝑉𝐿𝑁 

            = Voltage line to netral 

𝑃3  Fasa = Daya Trafo Tiga Fasa  

𝑉𝐿𝐿 = 𝑉𝐿𝐿. √3  Maka 𝑉𝐿𝑁 = 𝑉𝐿𝐿 √3  

𝑃3  Fasa  = 3. I 𝑉𝐿𝑁 

     = 3.I.( 𝑉𝐿𝐿 / √3) 

     = I. 𝑉𝐿𝐿. √3 
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2. Rangkaian Primer Atau Sekunder Trafo Terhubung Delta 

 

 

Gambar 2.6 Rangkaian Terhubung Delta 

𝑉𝐿𝑖𝑛𝑒  =  𝑉𝐹𝑎𝑠𝑎 

𝐼𝑅  = 𝐼𝑟 - 𝐼𝑡 

      =  𝐼𝑟 . √3 

 

 

 

Gambar 2.7 Arah Vektor Arus Terhubung Delta 

IR = IS = IT = Iline = arus line  

𝐼𝑟 = 𝐼𝑠 = 𝐼𝑡 = Ifasa = arus fasa 
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𝑉𝑅𝑆 = V𝑆𝑇 = 𝑉𝑇𝑅 

    = Tegangan Line 

𝑃3fasa = Daya trafo tiga fasa 

𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 = 𝐼𝐹𝑎𝑠𝑎 . √3 Maka 𝐼𝐹𝑎𝑠𝑎 =  𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 / √3 

P3 fasa = 3. 𝐼𝐹𝑎𝑠𝑎 . V = 3 . (𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒 / √3) .V 

           = 𝐼𝐿𝑖𝑛𝑒.V. √3 

Daya trafo tiga fasa adalah : 

P = V x I x C 

Bila bebanya impedansi : 

P = V x I x Cos𝜑 x √3 


