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BAB III 

1 METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini bertempat di PT. PLN (Persero) Distribusi Jakarta 

Raya dan Tanggerang yang beralamat di Jalan Mohammad Ikhwan Ridwan No. 1 

Jakarta Pusat. Berdasarkan data yang telah didapat dari PT. PLN (Persero) ini, 

objek penelitian yang dipilih adalah Subsistem Kepulauan Seribu. Objek tersebut 

dipilih karena pada subsistem tersebut terdapat penurunan profil tegangan pada 

setiap rel. 

Sistem ini memang sesuai dengan standar IEC 60038 Edisi 6.2 2002-07, 

namun tidak sesuai dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 5899 

K/20/MEM/2016 yang menyatakan bahwa PT. PLN (Persero) harus menurunkan 

susut teknis jaringan dengan estimasi susut tegangan maksimal sebesar 7.2%. 

Kemudian dengan mengacu pula pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 28 Tahun 

2016, subsistem ini juga memiliki 8 rel yang tidak sesuai dengan peraturan 

tersebut. Pada peraturan ini menyatakan bahwa nilai faktor daya pada sistem 

minimal sebesar 0.85 maka subsistem ini perlu diperbaiki nilai tegangannya 

 



49 
 

Annisa Fikri S., 2017 
OPTIMALISASI PENEMPAATAN KAPASITOR PADA SISTEM DISTRIBUSI MELALUI KABEL BAWAH LAUT  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

Gambar 3.1 Topologi Jaringan Sistem Distribusi 20 kV melalui Kabel Listrik 

Bawah Laut area Kepulauan Seribu pada Tahun 2015 

3.2 Diagram Alir Penelitian Skripsi 

Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyelesaikan penelitian 

ini alangkah baiknya dibuat kerangka/tahapan pengerjaan penelitian, mulai dari 

awal penelitian hingga selesai. Hal ini dilakukan agar penulis dan pembaca mudah 

dalam memahami tahapan dari pengerjaan penelitian ini.  
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Gambar 3.2 Diagram Alir Penelitian Skripsi  

 

Tahap selanjutnya setelah seluruh data telah dilengkapi adalah membuat 

pemodelan awal terlebih dahulu. Kemudian menghitung limit pembebanan pada 

transformator. Jika diperlukan penambahan trafo atau gardu sisipan maka 

pemodelan akan disesuaikan kembali. Selain dengan penambahan trafo atau gardu 

sisipan, pada penelitian ini kondisi pemodelan sistem juga akan mengalami 

perubahan untuk sistem pengembangan area. Pengembangan area ini sebelumnya 

telah disesuaikan dengan data-data dan parameter yang ada. 

Data-data yang telah disimulasikan ini dapat menjadi titik acuan untuk  

pemasangan kapasitor shunt pada sistem distribusi ini. Kapasitas dan tempat 

penempatan disesuaikan sehingga menghasilkan kenaikan tegangan dan faktor 

daya yang optimal. Simulasi yang digunakan untuk seluruh pemodelan aliran daya 

ini adalah dengan menggunakan software DigSilent PowerFactory 15.1. Setelah 

seluruh data hasil simulasi dikumpulkan, tahap selanjutnya adalah menganalisis 

data tersebut guna menemukan tempat penempatan dan kapasitas dari kapasitor 

shunt yang paling optimal. Sehingga dapat dibuat kesimpulan diakhir penelitian. 

 

3.3 Data Penelitian 

Data-data penelitian yang telah dikumpulkan, kemudian dijadikan 

parameter-parameter yang diinputkan ke dalam aplikasi DigSilent Power Factory 

15. Data tersebut merupakan data yang diambil saat pembebanan yang terjadi 

pada Sistem Distribusi 20 kV area Kepulauan Seribu. Data-data tersebut 

merupakan data yang didalamnya terdapat pada single line diagram pada sistem 

yang meliputi nilai rating daya semu pada trafo, kapasitas trafo, dan data 

penghantar atau saluran yang meliputi jenis penghantar, luas penampang, serta 

jarak saluran distribusi. Adapun data pembebanan yang akan diuji diambil pada 

tanggal 4 April 2015 pada malam hari. Hal ini dikarenakan pada saat tersebut, 

banyak nilai tegangan dan faktor daya yang tidak sesuai dengan Keputusan 
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Menteri ESDM Nomor 5899 K/20/MEM/2016 dan Peraturan Menteri ESDM 

Nomor 28 Tahun 2016. 

 

3.4 Simulasi Aliran Daya menggunakan DigSilent Power Factory 15 

Simulasi aliran daya yang dijalankan pada Sistem Distribusi 20 kV area 

Kepulauan Seribu ini dilakukan dengan melihat dari empat keadaan dalam sistem. 

Dari empat keadaaan ini, keadaan sistem dibagi lagi menjadi dua jenis yaitu saat 

sistem telah mengalami perluasan area pembebanan dan sebelum mengalami 

perluasan area pembebanan. Keadaan dari masing-masing sistem tersebut akan 

dilakukan dua keadaan, yaitu saat sistem tidak dipasang kapasitor shunt dan 

setelah dipasang kapasitor shunt. Keadaan-keadaan yang akan dijalankan dalam 

simulasi aliran daya tersebut dapat dijabarkan secara rinci sebagai berikut. 

1. Simulasi aliran daya sebelum perluasan area pembebanan dan belum 

dipasang kapasitor shunt 

2. Simulasi aliran daya setelah perluasan area pembebanan dan belum 

dipasang kapasitor shunt 

3. Simulasi aliran daya sebelum perluasan area pembebanan dan telah 

dipasang kapasitor shunt 

4. Simulasi aliran daya setelah perluasan area pembebanan dan telah 

dipasang kapasitor shunt 

Hasil dari simulasi-simulasi tersebut akan dianalisis berdasarkan tegangan 

dan faktor daya hasil simulator dengan keadaan rill dan hasil dari pemasangan 

kapasitor shunt tersebut. 

 

3.5 Menentukan Posisi dan Kapasitas Kapasitor Shunt 

Menentukan posisi kapasitor shunt pada simulasi aliran daya sistem 

distribusi 20 kV area Kepulauan Seribu ini dengan menggunakan aplikasi 

DigSilent Power Factory 15, yaitu dengan cara memasangkan kapasitor shunt 

pada rel yang memiliki rentang nilai tegangan dibawah 0,928 p.u. hingga 1,05 p.u. 
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Besarnya kapasitas yang akan dipasangkan untuk optimalisasi sistem ini adalah 

600 kVAR dan 900 kVAR. Hal ini berdasarkan beberapa percobaan yang telah 

dilakukan oleh peneliti, yaitu mencoba seluruh sistem dengan berbagai kapasitas 

kapasitor dan hasilnya pada kapasitas 600 kVAR dan 900 kVAR tidak mengalami 

penurunan faktor daya yang signifikan serta kenaikan tegangan yang cukup tinggi. 

Tahap selanjutnya adalah pemasangan kapasitor shunt dengan kapasitas 

yang telah ditentukan sebelumnya pada rel yang bermasalah ini, maka akan terjadi 

perubahan nilai tegangan dan faktor daya pada masing-masing rel. Pemindahan 

kapasitor shunt ini dilakukan terus menerus hingga seluruh rel yang bermasalah 

tersebut telah dicoba seluruhnya dan hasil nilai tegangan dan faktor daya dari 

masing-masing rel pada sistem akan dicatat. Adapun diagram alir dalam 

melakukan simulasi tersebut sebagai berikut. 
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Gambar 3.3 Diagram Alir Penentuan Lokasi dan Kapasitas dari Kapasitor Shunt 

untuk Simulasi Aliran Daya pada DigSilent PowerFactory 15.1 

Data-data keseluruhan nilai tegangan dan faktor daya yang telah didapat ini 

dapat menjadi titik acuan untuk penggantian nilai kapasitas kapasitor shunt dan 

posisi pemasangan kapasitor shunt ini ke berbagai rel yang bermasalah diawal 

penelitian. Langkah-langkah pemindahan kapasitor shunt ini akan dilakukan terus 

menerus hingga seluruh rel yang bermasalah tersebut telah dicoba seluruhnya dan 

hasil nilai tegangan dan faktor daya dari masing-masing rel pada sistem akan 

dicatat dan dianalisis. Langkah selanjutnya adalah seluruh hasil percobaan akan 

dibandingkan satu dengan yang lainnya. Hasil yang menunjukan terjadinya 

perubahan nilai tegangan pada rel-rel tersebut sesuai dengan standar yang telah 
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ditentukan dan faktor daya-nya tidak mengalami penurunan, maka dapat 

dipastikan posisi dan kapasitas kapasitor shunt telah sesuai atau optimal.   

 


