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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Kebutuhan akan tenaga listrik dari tahun ke tahun terus meningkat. Saat ini, 

listrik tidak hanya digunakan untuk penerangan saja, tapi sudah menjadi bagian 

dari kebutuhan hidup. Berbagai peralatan rumah tangga, kantor dan industri 

semuanya mengandalkan tenaga listrik sebagai penggerak. Tenaga listrik sudah 

menjadi salah satu bagian utama penggerak roda perekonomian. Dapat 

dibayangkan apa yang terjadi bila dalam satu hari saja tidak ada pasokan listrik, 

peralatan rumah tangga, kantor dan industri tidak dapat bekerja sebagaimana 

mestinya karena mengandalkan tenaga listrik sebagai penggerak utamanya. 

Terlebih lagi untuk industri di bidang produksi yang harus memproduksi barang 

setiap harinya, pasti akan mengalami hambatan yang menyebabkan hasil produksi 

menurun. 

Peningkatan kebutuhan listrik berhubungan erat dengan ketersediaan listrik 

yang ada. Karena dengan meningkatnya kebutuhan listrik para konsumen, maka 

ketersediaan listrik pun harus memadai. Hal ini menyebabkan penambahan 

kapasitas daya di pembangkit dan perluasan sistem tenaga listrik semakin 

diperlukan. 

 Penambahan unit di tiap pembangkit merupakan salah satu upaya untuk 

menambah kapasitas daya yang diperlukan. Perluasan sistem tenaga listrik 

ataupun penambahan unit pembangkit tidak bisa dilakukan sembarangan tanpa 
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perencanaan yang matang, perlu dilakukan simulasi sistem tenaga listrik terlebih 

dahulu untuk mengetahui apakah sistem tenaga listrik layak diperluas tanpa 

penambahan sumber tenaga baru atau tidak. Selain itu, simulasi sistem tenaga 

listrik juga dilakukan untuk mengetahui rugi-rugi daya, proteksi yang dibutuhkan, 

biaya pembangkitan, dan sebagainya. 

Dalam operasi sistem tenaga listrik, gangguan merupakan suatu hal yang 

tidak dapat dihindari. Banyak gangguan yang dapat terjadi, namun bila dilihat 

frekuensinya, gangguan pada saluran transmisi adalah yang paling sering terjadi. 

Gangguan ini bisa berupa gangguan hubung singkat atau terputusnya salah satu 

saluran dan lain-lain. Untuk langkah pengamanan dari gangguan, pada sistem 

tersebut perlu dilakukan pemutusan saluran dari jaringan sistem. Dengan tidak 

bekerjanya suatu saluran maka akan terjadi perubahan aliran daya pada saluran-

saluran lain. Dalam hal ini dilakukan analisis kontingensi untuk mengetahui 

apakah saluran yang tersisa sudah overload atau masih bisa dibebani. 

Analisis kontingensi adalah pelepasan komponen generator atau saluran 

transmisi secara sengaja yang bertujuan untuk mengetahui keandalan sistem. Hal 

ini berkaitan erat dengan kemampuan suatu sistem tenaga listrik untuk melayani 

beban bila terjadi gangguan pada salah satu komponennya. Analisis ini juga 

memerlukan informasi/data aliran daya dalam kondisi normal. Masalah aliran 

daya mencakup perhitungan aliran daya dan tegangan sistem pada saluran atau 

bus tertentu. 

Analisis kontingensi dilakukan sebagai salah satu upaya pengujian untuk 

sistem keamanan dan merupakan kelanjutan dari hasil program load flow untuk 
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memperhitungkan berbagai kondisi yang mungkin terjadi dalam sistem di masa 

yang akan datang. Analisis kontingensi sangat diperlukan untuk menentukan 

langkah-langkah pengoperasian sistem yaitu untuk mengatasi terjadinya kasus-

kasus yang ditimbulkan oleh kontingensi tersebut.  

(Arif Rachman, 2008 : 1 – 2) 

1.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

a. Bagaimana kondisi tegangan pada sistem tenaga listrik setelah 

dilakukan pelepasan salah satu saluran ? 

b. Bagaimana rugi-rugi yang terjadi pada sistem tenaga listrik setelah 

terjadi pelepasan salah satu saluran ? 

c. Bagaimana index kestabilan tegangan yang terjadi pada sistem tenaga 

listrik setelah terjadi pelepasan salah satu saluran ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

a. Mengetahui kondisi tegangan tiap bus dari sistem tenaga listrik setelah 

terjadinya pelepasan salah satu saluran. 

b. Mengetahui perubahan rugi-rugi daya pada masing-masing saluran 

transmisi dari suatu sistem tenaga listrik setelah terjadinya pelepasan 

salah satu saluran. 

c. Mengetahui indeks kestabilan tegangan yang terjadi pada sistem tenaga 

listrik setelah terjadinya pelepasan salah satu saluran. 

 

 

 



4 
 

 
Riyandi Purwa Hadicipta, 2014 
Analisis kontingensi Pada jaringan transmisi 500 kv Menggunakan metode newton - raphson 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

1.4 Metode Penelitian  

 Penelitian ini menggunakan dua metode yaitu metode deskriptif dan 

evaluatif. Metode deskriptif adalah penelitian yang mendeskripsikan suatu 

peristiwa atau kejadian saat sekarang. Sedangkan metode evaluatif digunakan 

untuk mengevaluasi hasil dari proses uji coba yang dilakukan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Diharapkan berguna bagi dunia kelistrikan dalam mengetahui manfaat 

dari analisis kontingensi di sistem kelistrikan.  

b. Memberikan pengetahuan bagi penulis untuk menerapkan hasil 

penelitian di lapangan. 

c. Dengan analisis kontingensi ini, diharapkan perusahaan listrik dapat 

mengetahui dan mengevaluasi keandalan suatu sistem tenaga listrik. 

1.6. Struktur Organisasi Skripsi 

 BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini berisi latar belakang penelitian, idendifikasi dan perumusan masalah, 

tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian dan struktur 

organisasi skripsi 

  BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini menjelaskan persoalan yang ada pada sistem tenaga listrik, 

Klasifikasi Bus, Matriks Admitansi Bus, Analisis dan Persamaan Aliran 

Daya, Metode Newton-Raphson, dan Analisis Kontingensi. 
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  BAB III METODE  PENELITIAN  

 Pada bab ini dibahas metode dan proses yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah kontingensi. Metode yang digunakan yaitu dengan 

menggunakan metode Newton-Raphson.. 

  BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

  Bab ini berisi hasil dari analisis kontingensi terhadap suatu sistem tenaga 

listrik dan analisis terhadap hasil tersebut. 

  BAB  V KESIMPULAN DAN SARAN  

  Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dari analisis penelitian yang 

dilakukan dan memberikan saran-saran sesuai dengan hasil yang diperoleh 

selama melakukan penelitian, yang sifatnya membangun.  


