
Hasbiyallah Akmal, 2018 
STUDI KEANDALAN SISTEM TENAGA LISTRIK TERHADAP GANGGUAN KONTINGENSI (N-1) PADA 
SALURAN 500 KV JAWA-BALI 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Energi listrik merupakan sumber energi yang sangat penting bagi 

kehidupan manusia, baik untuk kegiatan industri maupun kegiatan dalam 

kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu kebutuhan energi listrik di masyarakat 

semakin meningkat seiring berkembangnya teknologi dan pemanfaatan energi 

listrik baik dalam rumah tangga, industri dan perkantoran. Sistem tenaga listrik 

yang baik adalah, sistem tenaga listrik yang memiliki keandalan tinggi, ekonomis 

dan cukup aman bila digunakan. Dalam penyediaan energi listrik yang baik, 

sumber energi listrik harus memenuhi kebutuhan konsumen dengan kondisi 

operasi tertentu. Namun pada kenyataannya, penyaluran daya dapat mengalami 

gangguan sehingga dapat mengganggu pasokan daya yang dibutuhkan oleh beban. 

Gangguan-gangguan energi listrik tidak hanya dapat merugikan konsumen tetapi 

gangguan-gangguan energi listrik tersebut bisa merugikan PLN sebagai penyalur 

energi listrik, maka diperlukan adanya analisis untuk mencegah maupun 

mengurangi gangguan-gangguan tersebut.  

Pada penelitian ini, gangguan yang terjadi adalah terlepasnya salah satu 

saluran pada sistem atau lebih sering disebut kontingensi (N-1). Penelitian ini 

bertujuan untuk mengetahui pengaruh-pengaruh yang akan terjadi pada sistem 

apabila salah satu penghantar pada sistem terlepas atau tidak berfungsi. Hasil dari 

analisis ini digunakan untuk mencari elemen-elemen yang lemah pada sistem 

kemudian mencari langkah-langkah untuk memperbaiki kembali sistem tersebut. 

Adapun sistem tenaga listrik yang akan dijadikan sebagai objek penelitian 

adalah pada saluran 500 kV Jawa-Bali, saluran 500 kV Jawa-Bali terdiri dari 23 

bus dengan 28 saluran dan 8 pembangkit-pembangkit yang terpasang antara lain 

pembangkit Suralaya, pembangkit Muaratawar, pembangkit Cirata, pembangkit 

Saguling, pembangkit Tanjungdjati, pembangkit Gresik, pembangkit Paiton, dan 

pembangkit Grati. Pembangkit-pembangkit tersebut sebagai mensuplai listrik 
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Jawa-Bali saluran 500 kV. Sistem tenaga listrik Jawa-Bali sesuai RUPTL PT. 

PLN (persero) 2012-2021, sebagian besar GITET 500 kV mengalami tegangan 

dibawah standar, contohnya di area barat pada tanggal 31 Januari 2013, 13 GITET 

di bawah standar.  Dengan kata lain, gangguan berupa terlepasnya salah satu 

saluran pada sistem sudah sering terjadi. Dengan demikian, penelitian yang 

dilakukan pada saluran 500 kV Jawa-Bali ini dapat dipergunakan ketika akan 

melakukan perbaikan pada sistem tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan 

masalah yang direncanakan akan terjadi pada sistem tenaga listrik akibat dari 

adanya gangguan. Berikut adalah rumusan masalahnya : 

1. Berapa indeks SAIFI dan SAIDI pada saluran 500 kV Jawa – Bali pada 

saat gangguan kontingensi (N-1) ? 

2. Bagaimana kualitas daya dari saluran 500 kV Jawa-Bali pada saat 

gangguan kontingensi (N-1) ? 

3. Bagaimana keandalan kerja saluran 500 kV Jawa-Bali pada saat gangguan 

kontingensi (N-1) ?  

4. Bagaimana langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki 

sistem setelah terjadi gangguan kontingensi (N-1) ?  

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini umumnya adalah 

untuk mengetahui gejala-gejala yang terjadi pada sistem akibat terjadi gangguan 

kontingensi (N-1). Berikut adalah tujuan yang ingin dicapai secara lebih rinci, 

antara lain :  

1. Mengetahui berapa indeks SAIFI dan SAIDI  dari saluran 500 kV pada 

saat gangguan kontingensi (N-1); 

2. Mengetahui kualitas daya dari saluran 500 kV Jawa-Bali pada saat 

gangguan kontingensi (N-1); 

3. Mengetahui keandalan kerja saluran 500 kV Jawa-Bali pada saat gangguan 

kontingensi (N-1); 
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4. Mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki 

sistem setelah terjadinya gangguan kontingensi (N-1).  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi tiga kategori 

utama, diantaranya adalah :  

1. Manfaat untuk penulis 

a. Mengetahui secara lebih dalam mengenai sistem transmisi tenaga listrik, 

aliran daya dan keandalan sistem tenaga listrik; 

b. Dapat mengoprasikan software ETAP pada pemodelan sistem interkoneksi 

dan melakukan analisis aliran daya.  

2. Manfaat untuk Universitas  

a. Data yang digunakan dalam penelitian ini dapat digunakan kembali untuk 

keperluan bahan ajar di Departemen Pendidikan Teknik Elektro UPI; 

b. Secara tidak langsung terjadi hubungan baik antara PLN dengan 

Universitas dengan adanya kerjasama antara mahasiswa dengan karyawan 

PLN.  

3. Manfaat untuk PLN  

a. Dengan rasa rendah hati, semoga penelitia ini dapat di manfaatkan sebagai 

bahan pertimbangan dalam operasional PLN  

b. PLN dapat bekerja sama dengan mahasiswa dalam melakukan penelitian 

lebih lanjut mengenai topik-topik yang bermanfaat.  

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I Pendahuluan  

Pada BAB I berisi beberapa kerangka permasalahan diantaranya adalah Latar 

Belakang Penelitian, Rumusan Masalah Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II Kajian Pustaka   

Pada BAB II Kajian Pustaka berisi tentang mengemukakan teori-teori yang 

mendasari atau mendukung topik penelitian.  
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BAB III Metode Penelitian  

Pada BAB III Metode Penelitian berisi alur penelitian, tempat penelitian, waktu 

penelitian data dan cara menganalisis data. 

BAB IV Temuan dan Pembahasan 

Pada BAB IV Temuan dan Pembahasan ini mengemukakan hasil simulasi data 

yang mengukur nilai tegangan, pembebanan saluran dan pembebanan 

transformator, mengukur kualitas daya setelah perbaikan sistem dan menghitung 

indeks SAIFI dan SAIDI setelah perbaikan selesai, serta pada akhirnya menjawab 

tujuan penelitian. 

BAB V Simpulan, Implikasi dan Rekomendasi 

Pada BAB V mengemukakan mengenai jawaban masalah penelitian secara 

singkat dan padat sesuai dengan hasil penelitian, yang mungkin perlu dicarikan 

jalan penyelesaian melalui saran-saran. 


