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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Kestabilan Transient 

 Sistem tenaga terdiri dari beberapa mesin sinkron yang beroperasi dalam 

sinkronisasi. Untuk kelangsungan sistem tenaga, hal ini perlu bahwa  harus 

menjaga sinkronisasi sempurna dalam semua kondisi mantap (steady state). 

Ketika gangguan terjadi dalam sistem, sistem mengembangkan kekuatan yang 

menjadi normal atau stabil [3]. 

 Kemampuan sistem tenaga untuk kembali ke kondisi normal atau stabil 

setelah terganggu disebut stabilitas. Gangguan pada sistem dapat dari berbagai 

jenis seperti perubahan beban yang tiba tiba, hubung singkat tiba tiba antara fasa 

dan tanah, gangguan fasa-ke-fasa, gangguan tiga fasa, switching, dll [4]. 

 Stabilitas sistem terutama tergantung pada perilaku mesin sinkron 

setelah gangguan. Stabilitas sistem tenaga terutama dibagi menjadi dua jenis 

tergantung pada besarnya gangguan [5]: 

1. Stabilitas kondisi stabil (Steady State Stability) 

2. Stabilitas Transient (Transient Stability) 

2.1.1 Stabilitas kondisi stabil (Stabilitas steady state) [5] 

 Ini mengacu pada kemampuan sistem untuk mendapatkan kembali 

sinkronismenya (kecepatan & frekuensi semua jaringan sama) setelah gangguan 

lambat dan kecil yang terjadi karena perubahan daya secara bertahap. Stabilitas 

steady state dibagi menjadi dua jenis: 

 Stabilitas dinamis - Menunjukkan stabilitas sistem untuk mencapai 

kondisi stabil setelah gangguan sangat kecil (gangguan hanya terjadi 

selama 10 hingga 30 detik). Itu juga dikenal sebagai stabilitas sinyal kecil. 

Ini terjadi terutama karena fluktuasi beban atau tingkat pembangkitan. 

 Stabilitas statis - Ini mengacu pada stabilitas sistem yang memperoleh 

tanpa bantuan (manfaat) perangkat kontrol otomatis seperti gubernur dan 

regulator tegangan. 
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2.1.2 Stabilitas Transient (Transient Stability) 

 Stabilitas Transient didefinisikan sebagai kemampuan sistem tenaga 

untuk kembali ke kondisi normal setelah gangguan besar. Gangguan besar 

terjadi dalam sistem karena penghapusan beban yang tiba tiba, operasi 

penggantian saluran, kesalahan terjadi dalam sistem, pemadaman fasa yang 

tiba tiba, dll [3]. 

 Stabilitas transien dilakukan ketika sistem transmisi dan pembangkit 

baru direncanakan. Persamaan ayunan menggambarkan perilaku mesin 

sinkron selama gangguan transien. Gangguan ini mengurangi sinkronisasi 

mesin, dan sistem menjadi tidak stabil. Studi stabilitas sangat membantu untuk 

penentuan waktu pemutusan kritis (CCT) untuk pemutus sirkuit (CB), level 

tegangan dan kemampuan transfer sistem [3]. 

Tanggapan  pada system setelah mengalami gangguan besar : 

a. osilasi sudut rotor membuat jarak besar yang linearlization tidak layak. 

b. harus menggunakan  non linear swing equation untuk memecahkan masalahnya. 

2.2 Kestabilan Tenaga Listrik 

Rekayasa sistem tenaga merupakan bagian besar dan utama dari studi 

teknik elektro. Ini terutama berkaitan dengan produksi tenaga listrik dan transmisi 

dari ujung pengiriman ke ujung penerima sesuai persyaratan, menimbulkan 

jumlah minimum kerugian. Daya sering berubah karena variasi beban atau karena 

gangguan. Untuk alasan ini, istilah stabilitas sistem tenaga sangat penting dalam 

bidang ini. Hal ini digunakan untuk mendefinisikan kemampuan sistem untuk 

mengembalikan operasinya ke kondisi tunak dalam waktu seminimal mungkin 

setelah mengalami kefanaan atau gangguan. Sejak abad ke-20, hingga akhir-akhir 

ini, semua stasiun pembangkit listrik utama di dunia terutama mengandalkan 

sistem AC sebagai pilihan paling efektif dan ekonomis untuk pembangkitan dan 

transmisi tenaga listrik [8].  

Dalam pembangkit listrik, beberapa generator sinkron terhubung ke bus 

yang memiliki frekuensi dan urutan fase yang sama dengan generator. Oleh 

karena itu, untuk operasi yang stabil, kami harus menyinkronkan bus dengan 

generator selama durasi pembuatan dan transmisi. Untuk alasan ini, stabilitas 
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sistem tenaga juga disebut sebagai stabilitas sinkron dan didefinisikan sebagai 

kemampuan sistem untuk kembali ke sinkronisasi setelah mengalami beberapa 

gangguan akibat pengaktifan dan pemutusan beban atau karena transiensi saluran. 

Untuk memahami, stabilitas dengan baik, faktor lain perlu dipertimbangkan, dan 

itu adalah batas stabilitas sistem. Batas stabilitas menentukan daya maksimum 

yang diizinkan mengalir melalui bagian tertentu dari sistem yang menjadi sasaran 

gangguan jalur atau aliran daya yang salah. Setelah memahami terminologi-

terminologi yang terkait dengan stabilitas sistem tenaga ini, mari kita sekarang 

melihat berbagai jenis stabilitas [9]. 

2.3 Klasifikasi Kestabilan 

 

 

 

 

 

                  

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Kestabilan Sistem Tenaga [3] 

Mengacu pada referensi dari paper IEEE Transactions On Power System 

yang berjudul Definisi dan Klasifikasi dari Stabilitas Sistem Tenaga Listrik. 

Stabilitas sistem tenaga listrik dikategorikan menjadi tiga, yaitu [3]: 

 Stabilitas sudut rotor 

 Stabilitas frekuensi, dan  

 Stabilitas tegangan 
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A. Stabilitas Sudut Rotor 

 

 

Gambar 2.2 Sudut Rotor dengan gangguan [5] 

Menurut referensi [5], terdapat tiga respon sudut rotor terhadap waktu 

untuk mesin sinkron pada saat terkena gangguan transien yang dapat dilihat pada 

gambar 2.2. Respon pertama (case 1) menunjukkan respon sudut rotor yang 

dikatakan stabil. Sudut rotor akan meningkat hingga maksimumnya kemudian 

amplitudonya turun dan berosilasi hingga mencapai kondisi steady state. Pada 

respon yang kedua (case 2), nilai sudut rotor terus mengalami kenaikan pada 

ayunan pertama sehingga menyebabkan kehilangan sinkronisasi. Penyebab kasus 

ini adalah kurangnya torsi sinkronisasi. Respon yang ketiga (case 3) menunjukkan 

respon sudut rotor yang stabil pada saat ayunan pertama, namun kemudian 

mengalami osilasi dan kenaikan amplitudo sehingga menyebabkan sistem menjadi 

tidak stabil. 

B. Stabilitas Frekuensi 

Stabilitas frekuensi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kestabilan 

pada sistem tenaga listrik.. Gangguan seperti generator lepas sinkron, hubung 

singkat pada jaringan dan juga starting motor besar merupakan beberapa ancaman 

yang dapat menggangu masalah stabilitas disisi frekuensi. 
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Gambar 2.3 Standart Operasi Frekuensi pada Generator Turbin Uap 

mengacu pada paper IEEE Std. C37.106-2003[6] 

 

C. Stabilitas Tegangan 

Stabilitas tegangan dalam sistem tenaga didefinisikan sebagai 

kemampuan sistem tenaga untuk mempertahankan tegangan yang dapat 

diterima di semua bus dalam sistem dalam kondisi normal dan setelah 

mengalami gangguan. Dalam kondisi operasi normal, tegangan sistem daya 

stabil, tetapi ketika kesalahan atau gangguan terjadi dalam sistem, tegangan 

menjadi tidak stabil yang mengakibatkan penurunan tegangan yang progresif 

dan tidak terkendali. Stabilitas tegangan kadang-kadang juga disebut 

stabilitas beban [3]. 

 

Gambar 2.4 Standard Operasi Tegangan mengacu pada paper IEEE 1159 - 

1995[8] 
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2.4 Penyebab Transien 

Terdapat banyak faktor yang dapat menyebabkan gangguan stabilitas. Ada 

gangguan kecil dan ada gangguan besar. Pada gangguan kecil biasanya sistem 

masih mampu menjaga sinkronisasi sistem. Tetapi ini berbeda apabila terjadi  

gangguan transien dimana sistem dapat kehilangan sinkronisasi. 

Gangguan transien adalah gangguan yang sangat besar dan terjadi tiba tiba. 

Apabila sistem memiliki stabilitas transien baik maka meskipun ini sistem 

gangguan sinkron dapat mempertahankan sistem. Tetapi jika tidak maka yang 

terjadi adalah sistem akan kehilangan sinkronisasi. 

2.5 Faktor yang Menyebabkan Gangguan [3] 

2.5.1 Faktor Manusia dan Alam 

Untuk faktor manusia sebagai penyebab gangguan dapat dimisalkan seperti 

melakukan switching circuit dengan salah dalam sistem, menyebabkan sistem 

crash. Kalibrasi keselamatan relay tidak sesuai dengan prosedur. Ada juga faktor 

alam yang menyebabkan seperti  gangguan petir atau bisa gangguan pada  sistem 

dalam komponen sistem tenaga listrik seperti jalur transmisi. 

2.5.2 Faktor Internal 

Untuk faktor internal gangguan dapat disebabkan karena adanya kesalahan 

dalam sistem seperti komponen dalam sistem. Misalnya, komponen yang tua dan 

rusak atau bisa juga karena sensitivitas relay yang dimiliki telah berkurang. 

2.5.3 Short Circuit (Hubungan Pendek) 

Sirkuit pendek adalah konduktor dari hubungan dengan tegangan konduktor 

atau tegangan bukan tanpa hambatan atau beban yang harus mengalir streaming 

yang tidak normal dan nilai yang besar. Hubungan pendek sangat sering terjadi 

dalam sistem kelistrikan, untuk menghindari korsleting biasanya menggunakan 

isolasi yang baik seperti yang padat, cair (minyak), udara dan gas. 

Namun, meskipun komponen dalam sistem telah diisolasi tetapi masih ada 

kemungkinan untuk terjadinya arus pendek karena disebabkan usia pemakaian, 
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tekanan mekanis dan penyebab lainnya dapat menyebabkan short circuit. Hubung 

singkat gangguan di saluran tiga fase yang sering terjadi: 

a. Satu fasa dengan tanah 

b. Fasa ke fasa. 

c. Dua fasa dengantanah. 

d. Tiga fasa dengan tanah. 

e. Hubung singkat tiga fasa. 

Untuk gangguan pada point a, b, c menyebabkan arus gangguan asimetris 

interupsi sementara pada point d dan e akan menyebabkan arus gangguan simetris. 

2.5.4  Over Voltage (Kelebihan Tegangan) 

Over voltage adalah tegangan dalam sistem pembangkit di mana tegangan  

melebihi tegangan normal. Banyak gangguan dapat terjadi karena osilasi sistem 

tiba-tiba berubah dari sistem atau karena resonansi circuit. Contohnya ketika 

menghubungkan daya kebeban, perubahan beban yang tiba tiba, operasi pelepasan 

yang tiba tiba membuat circuit breaker dapat menyebabkan short circuit dan 

sambaran petir pada sistem akan meningkatkan tegangan pada sistem. 

2.5.5 Overload (Kelebihan Beban) 

Overload terjadi karena penggunaan lebih besar dari daya dan melampaui 

batas kemampuan power plant, pada saat terjadi over load (kelebihan beban) 

maka yang akan terjadi adalah rotasi melambat dari generator karena memikul 

beban yang lebih besar. Hal ini akan mengakibatkan perubahan frekuensi mesin 

dan sistem serta tegangan dan daya yang dihasilkan akan berkurang. Jika 

generator dipaksa untuk bekerja dalam kondisi overload maka yang akan terjadi 

generator bersuhu tinggi dan akan menyebabkan pemadaman. 

2.5.6 Power Back  

Power back ini adalah perubahan fungsi generator menjadi motor untuk 

beban. Hal ini bisa terjadi karena jika dalam suatu sistem tenaga listrik yang ada 

beberapa generator paralel maka akan terjadi salah ayunan generator (swing) akan 
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menyebabkan perbedaan dan kemudian berputar menjadi lambat atau cepat, ini 

akan menyebabkan generator berubah menjadi motorik. 

2.5.7 Loss of Excitation (Hilangnya Eksitasi) 

Disebuah pembangkit, sistem eksitasi generator ini sangat penting. Jika generator 

kehilangan eksitasi maka akan ada generator yang kehilangan sinkronisasi dan 

akan menghidupkan motor ketika terhubung secara paralel 

2.6 Critical Clearing Time 

Critical Clearing Time (CCT) atau waktu pemutus kritis adalah waktu 

yang diizinkan untuk memutus gangguan agar generator tidak terjadi lepas 

sinkron, atau dengan kata lain generator tetap sinkron jika tidak melebihi CCT 

dan akan lepas sinkron jika melebihi CCT. Kecenderungan sistem tenaga listrik 

adalah usaha untuk kembali ke keadaan semula seperti sewaktu sebelum adanya 

gangguan dengan membuat daya yang sama atau lebih besar dari daya yang 

disebabkan oleh gangguan yang disebut dengan stability. Jika dengan daya yang 

dikeluarkan sistem membuat semua generator tetap sinkron maka sistem tersebut 

dikatakan stabil. Dalam sistem ada waktu kritis atau di sebut dengan Critical 

Clearing Time (CCT). Metode yang digunakan untuk penentuan CCT ini ialah 

Time Domain Simulation (TDS) yaitu dengan melihat respon sudut rotor generator 

dengan mengubah besarnya aktu stabil dengan waktu tidak stabil [6].


