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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Sistem Pembangkit Tenaga Listrik 

Pada sistem kelistrikan ada beberapa bagian utama diantaranya, 

pembangkit tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga 

listrik. Pada sistem tersebut tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain 

karena ketiga bagian tersebut merupakan suatu sistem kesatuan yang bekerja 

dalam penyaluran daya dari unit pusat pembangkitan kepada pusat  beban 

sistem kelistrikan. Daya listrik yang diproduksi dari pusat pembangkitan 

kemudian akan dialirkan melalui sistem transmisi dan melalui sistem 

distribusi hingga sampai kepada pelanggan.    

 

 

Gambar 2.1 Rangkaian Sistem Tenaga Listrik 

 

1. Power Plant 

Power plant atau bisa juga disebut pusat pembangkitan adalah suatu 

tempat untuk pertama kalinya daya listrik diproduksi atau dibangkitkan dari 

pusat pembangkit tenaga listrik. Pada pembangkit tenaga listrik turbin akan 

bekerja pertama kali kemudian akan memutar generator yang akan merubah 

energi mekanik menjadi energi listrik. 
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2. Sistem Transmisi Tenaga Listrik  

Dalam sistem tenaga listrik transmisi berfungsi untuk menyalurkan 

energi listrik dari pusat unit pembangkit tenaga listrik (power plant) 

kemudian menuju saluran distribusi tenaga listrik hingga nanti daya yang 

disuplai sampai kepada pelanggan. 

3.  Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

   Fungsi dari sistem distribusi tenaga listrik adalah untuk 

menyalurkan atau membagi energi listrik dari suatu tempat ke tempat yang 

lain. Sistem distribusi ini terdiri dari gardu induk sebagai pusat pengatur 

jaringan primer atau saluran tegangan menengah dengan kapasitas (6KV 

dan 20KV) yang disalurkan melalui saluran udara maupun saluran bawah 

tanah, jaringan sekunder atau saluran tegangan rendah  dengan kapasitas 

(380V dan 220V), gardu distribusi listrik yang memiliki beberapa panel 

untuk mengatur tegangan menengah maupun tegangan rendah, dan trafo.  

 

2.2 Sistem Kelistrikan Wilayah Jambi  

 PT PLN (Persero) Wilayah Jambi memiliki beberapa unit-unit 

pembangkit diantaranya adalah : 

1. Sektor Jambi : Pembangkit listrik tenaga diesel Payo selincah memiliki  

6 buah unit generator,  pembangkit listrik tenaga gas Batanghari 

memiliki 2 buah unit generator, dan pembangkit listrik tenaga mesin gas 

Sei Gelam memiliki 1 buah unit generator. 

2. Pembangkit Sewa : Pembangkit listrik mesin gas Sei Gelam memiliki 1 

buah unit generator,  pembangkit listrik tenaga mesin gas P.selincah 

memiliki 1 buah unit generator dan pembangkit listrik tenaga gas BOT 

P.selincah memiliki 2 buah unit generator 
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Gambar 2.2 Single Line Kelistrikan Jambi 

 

2.3  Operasi Sistem Tenaga Listrik 

Pada sistem pengoperasian tenaga listrik ini bertujuan untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan dengan beban listrik yang efisien dan 

pengeluaran biaya bahan bakar yang minim. Dalam pertimbangan operasi 

sistem tenaga listrik, maka sistem pembangkitan harus dapat memenuhi 

standar keamanan lingkungan dengan keandalan sistem yang bagus, selain 

itu juga dapat mensuplai beban listrik kepada permintaan pelanggan secara  

continue dari waktu ke waktu. 

Pada diagram lingkaran dibawah ini menunjukkan suatu gambaran 

tujuan sasaran dari operasi sistem tenaga listrik di bawah ini. 
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Gambar 2.3 Tujuan Sistem Operasi Listrik 

Operasi ekonomis berarti sistem pembangkit tenaga listrik harus 

mengoperasikan energy listrik secara optimal ekonomi dengan 

memperhatikan batasan-batasan keandalan sistem dan mutu. Keandalan atau 

security adalah kekuatan dari sistem kelistrikan dalam mengalami suatu 

gangguan yang tidak diinginkan pada pembangkitan. Apabila sedang terjadi 

suatu masalah atau gangguan pada pembangkitan atau pada saluran trasmisi 

maka perlu diusahakan semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya 

pemadaman terhadap konsumen. Mutu atau quality adalah kemampuan 

sistem dalam mengukur agar kualitas tegangan listrik yang dibangkitkan dan 

frekuensi dari sistem tenaga listrik dapat terpelihara agar tetap berada pada 

kisaran yang ditetapkan.  

Dalam melaksanakan pengendalian operasi sistem keliistrik , maka 

urutan prioritas utama dari sasaran diatas bisa berubah ubah tergantung dari 

kondisi real time nya. Pada saat sistem kelistrikan mengalami masalah maka 

keandalan security yang menjadi prioritas utama, dan apabila ekonomi dan 

mutunya dalam keadaan yang baik, maka yang menjadi prioritas utama 

adalah ekonominya.     
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2.4 Pertimbangan Operasi Ekonomis 

Pengoperasian ekonomis merupakan suatu pembagian pembebanan 

dari unit-unit pembangkit tenaga listrik dengan tujuan untuk mengurangi 

biaya pengeluaran pada inputan pembagkitan. Dalam pengoperasian sistem 

tenaga listrik akan dikontrol terus menerus pada interval waktu tertentu 

hingga tujuan utama untuk mengoptimalkan biaya bahan bakar tercapai.  

Pengaturan pembangkitan untuk menangani biaya operasi dapat 

diminimalisir dengan menentukan kombinasi yang tepat pada unit 

pembangkitan. Unit commitment adalah pengaturan pembangkitan untuk 

menentukan pembangkit yang sedang beroperasi dan pembangkit yang tidak 

beroperasi dalam mengendalikan beban sistem selama siklus waktu tertentu. 

Untuk membuat pengaturan unit pembangkit atau penjadwalan harus 

mempertimbangkan teknis dan ekonomisnya.   

 

2.5 Unit Pembangkit Termal 

 

Gambar 2.4 Sistem Pembangkit Thermal 

 

Dari gambar diatas merupakan suatu gambaran dari unit pembangkit 

termal yang beroperasi. Pada bagian utama pembangkit listrik ini terdapat 

boiler, turbin uap, dan generator yang akan menghasilkan energy listrik. 

Dalam pembangkit termal alat yang bekerja sebagai tenaga mekanik yang 

dihasilkan dari mesin pembangkit akan diubah menjadi energy panas, yang 

dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang akan menjadi energy rotasi. 
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Untuk meminimalkan biaya bahan bakar maka perlu mengenal 

karakteristik pembangkitan diantaranya adalah : 

1. Karakteristik input-output pembangkit 

Sebelum melakukan penjadwalan pada unit pembangkit perlu 

mengenal karakteristik input-output pembangkit yang bertujuan untuk 

meminimalkan biaya biaya bahan bakar suatu pembangkit tenaga listrik. 

Dengan mengetahui karakteristik input-output pembangkitan sehingga daya 

keluaran pembangkit listrik dapat diset dengan baik untuk menekan biaya 

pembangkitan yang minim. Karakteristik input-output unit pembangkitan 

merupakan suatu karakteristik yang menjelaskan antara hubungan input 

bahan bakar dengan satuan (liter/jam) dan daya output yang diproduksi 

pembangkitan listrik (MW) dengan pendekatkan fungsi binomial. 

Hi = αi + biPi + ciPi
2  

(2.1) 

Diketahui : 

H = Input bahan bakar (Liter/Jam) 

P  = Daya listrik yang dibangkitkan (MW) 

α,b,c = koefisien biaya dari pembangkit 

i = Indeks dari dispatchable unit 

 

2. Karakteristik kenaikan biaya  

Selain karakteristik input-output pembangkit juga harus mengenal 

karakteristik kenaikan biaya/panas pembangkit yang dihasilkan dari 

pembakaran bahan bakar yang sering disebut incremental heat. 

3. Karakteristik efisien  

Untuk mendapatkan hasil yang efisien dari pengoperasian 

pembangkitan maka perlu mengetahui  karakteristik ini, inputan dari unit 

pembangkit merupakan jumlah panas per kilowatt/jam (Btu/kwh) dan output 

dari unit pembangkit merupakan daya listrik dengan satuan MW. 
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Gambar 2.5 Karakteristik Input-Output 

Dari gambar diatas menunjukkan bahwa karakteristik input-output 

pembangkit tenaga listrik dalam keadaan ideal. Pada garis tegak lurus 

adalah inputan dari pembangkit termal yaitu energi panas (Mbtu/h) (million 

of btu per hour) atau total biaya bahan bakar (RP/Jam). Pada garis mendatar 

menunjukkan inputan dari unit pembangkit termal daya listrik yang 

mempunyai batasan seperti daya maksimum dan minimum pembangkitan.  

 

2.6 Economic dispatch  

 Sebelum melakukan perhitungan economic dispatch untuk 

mendapatkan biaya bahan bakar yang minimum, ma ka perlu diketahui 

bagaimana kurva karakteristik input-output suatu unit pembangkit. Selain 

itu kurva incremental heat juga perlu diketahui seberapa besar biaya bahan 

bakar yang dikeluarkan apabila jumlah daya listrik ditambah. Frekuensi 

yang konstan pada pengoperasian pembangkit listrik atau yang sering 

disebut power balance. Daya real yang dihasilkan pembangkitan sama 

dengan total beban ditambah dengan rugi-rugi transmisi, namun pada kasus 

economic dispatch ini rugi-rugi transmisi diabaikan dan batas operasi tidak 

secara ekspelit dinyatakan ketika merumuskan kasus ini.     

   ∑       

 

   

 (2.2) 

Fi (Pi) = αi + biPi + ciPi
2
 (2.3) 
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Diketahui : 

FT  : Total biaya pembangkitan (Rp) 

Fi (Pi)   : Fungsi biaya input-output dari pembangkit t (Rp/jam) 

ai, bi,ci   : Koefisien biaya dari pembangkit i 

Pi    : Output pembangkit i (MW) 

n   : Jumlah unit pembangkit  

i   : Indeks dari dispatchable unit 

 

Pada persamaan 2.3 diatas menunjukkan bahwa total biaya 

pembangkit listrik adalah jumlah dari fungsi biaya dari tiap-tiap unit 

pembangkit. unit pembangkit tenaga listrik masing-masing mempunyai 

batsan sebagaimana yang dirumuskan sebagai berikut :  

Pmini  ≤ Pi  ≤ Pmaxi 

 

(2.4) 

 Pada batas atas unit  pembangkit tenaga listrik selalu berkaitan 

dengan rating termal  stator generator, dan batas bawah generator selalu 

berkaitan dengan operasi boiler yang memproduksi uap sebagai penggerak 

turbin  

2.7 Particle Swarm Optimization 

Particle swarm optimization adalah merupakan algoritma yang 

banyak terinspirasi dari perilaku sosial hewan seperti burung, lebah dan 

ikan. PSO bersifat evolusioner teknik perhitungan termotivasi oleh simulasi 

perilaku social. PSO dikembangkan oleh Kennedy, Simpson, dan Dobbins. 

PSO mirip dengan algoritma genetika (GA) di mana sistem diinidialisasi 

dengan populasi solusi potensial juga diberi kecepatan acak.  

Swarm akan melakukan pencarian  solusi terhadap algoritma PSO, 

kemudian swarm akan diinisialisasi juga dibangkitkan dengan acak terlebih 

dahulu adanya suatu batas antara nilai yang terendah dan nilai tertinggi dari 

dimensi. Dari beberapa partikel yang terdapat dalam populasi akan 
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mempresentasikan sebuah solusi untuk permasalahan yang ada. Untuk 

langkah mencari solusi yang paling optimal perlu dilakukan dengan cara 

melintas ruang pencarian. Pada waktu melintas ruang tersebut maka partikel 

akan menyesuaikan dirinya dengan posisi yang terbaik dari Pbest atau 

personal best dan seluruh posisi terbaik dari partikel yang terdapat dalam 

kelompoknya Gbest atau global best sehingga tercapat batas tertinggi iterasi 

atau lebih dinyatakan posisi dengan hasil yang konvergen. Solusi dapat 

mempresentasikan pada setiap partikel yang mana nantinya akan dilakukan 

proses evaluasi dengan menggunakan fungsi objektif yang dahulunya telah 

ditetapkan. Partikel kemudian berpindah posisi menuju target yang telah 

dituju (minimal/maksimal fungsi) pada tiap iterasi. Kemudian algoritma 

PSO akan melakukan penyimpanan nilai Pbest dan Gbest pada tiap iterasi. 

Keuntungan utama dari algoritma PSO yaitu konsep sederhana, 

implementasi yang mudah, ketahanan untuk mengontrol parameter, dan 

efisiensi komputasi disbanding teknik optimasi heuristic lainnya. 

Metode contriction factor particle swarm optimization (CFPSO) 

adalah modifikasi dari metode PSO standar dengan menggunakan 

contriction factor  yaitu dengan tujan untuk menjamin konvergensi dan 

osilasi amplitude partakel menurun dari waktu ke waktu tanpa mengatur 

kecepatan maksimum sehingga menemukan nilai dengan lebih cepat dan 

konstan dengan  memperoleh biaya operasi pembangkit yang minimum. 

 


