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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Tinjauan Penelitian 

3.1.1 Tinjauan Umum 

Nusa Penida merupakan desa terbesar di Kabupaten Klungkung, Provinsi 

Bali. Di Nusa Penida Terdiri dari tiga pulau dengan sebutan Tiga Nusa, terdiri dari 

Nusa Penida, Nusa Lembengan, dan Nusa Ceringan. 

Populasi di Nusa Penida sebanyak 45.240 penduduk pada tahun 2017. Sistem 

kelistrikan Nusa Penida tidak terinterkoneksi dengan listrik Jawa-Bali, sehingga 

sistemnya berdiri sendiri (Isolated). Sistem kelistrikan di Nusa Penida hingga saat 

ini disuplai oleh PLTD Kutampi. Jaringan sistem kelistrikan Nusa Penida terlihat 

pada Gambar 3.1 dan Lampiran 3. 

 

 

Gambar 3.1 : Single Line Diagram sistem kelistrikan Nusa Penida 

  

Gambar 3.1, diperbesar pada Lampiran 1, dimana menujukan single line 

diagram sistem kelistrikan Nusa Penida, dimana dalam penelitian ini PLTS 

terhubung langsung ke ke bus dimana PLTD Kutampi tersebut terhubung, yaitu ke 

Gardu Nusa Penida. 
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3.1.2 Kebutuhan Listrik 

Kebutuhan listrik di Nusa Penida pada tahun 2019 pada saat beban puncak 

sebesar 7.4 MW. Berdasarkan pertumbuhan penjualan energi selama 10 tahun 

terakhir meningkat sebesar 5.65% pada Distribusi Bali, Menurut RUPTL (PT.PLN, 

2018-2027) kondisi di daerah yang tidak terkoneksi jaringan pusat yaitu Tiga Nusa 

terdapat kenaikan pertumbuhan energi sebesar 10-15% per tahun, sehingga 

mencapai 9.28 MW pada tahun 2020. Dimana proyeksi kebutuhannya terlihat pada 

Tabel 3.1 

  

Tabel 3.1 : Proyeksi beban Pulau Nusa Penida 

Lokasi 

2019 2020 

Beban Puncak 

(MW) 

Beban 

Rendah 

(MW) 

Beban Puncak 

(MW) 

Beban 

Rendah 

(MW) 

Nusa Penida 7.4 MW 6.385 MW 9.28W 8.17W 

 

Table 3.1, menunjukan perbandingan proyeksi beban di pulau Nusa Penida pada 

tahun 2019 dan peramalan beban pada tahun 2020. 

  

3.1.3 Pengembangan Sistem Kelistrikan 

Menurut RUPTL (PT. PLN, 2019 - 2028), terdapat rencana pengembangan 

dan implementasi  smart grid di pulau atau daerah terisolasi yang daerahnya 

merupakan penetrasi pembangkit Energi Baru dan Terbarukan (EBT) yang tinggi, 

dengan tujuan mengembangkan pasokan tenaga listrik lokal dan mandiri untuk 

penduduk di pulau atau daerah tersebut yang berasal dari potensi energi setempat, 

sehingga hasil potensi lokal dapat di pergunakan untuk penduduk sekitar dan 

penduduk lokal lebih mudah mendapatkan listrik. 

Salah satu pilot project smart grid di daerah dengan penetrasi EBT yaitu di 

pulau Nusa Penida, Bali. Proyek yang akan dikembangkan dengan grid study yaitu 

penggabungan sistem eksisting, PLTD Nusa Penida dengan kapasitas 10 MW 

dengan  penetrasi photovoltaic (PV), untuk menurunkan BPP dan meningkatkan 
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pemanfaatan EBT, direncanakan selesai pada tahun 2020 dan dapat beroperasi 

antara tahun 2021-2024 

Untuk itu diperlukan pemasangan PLTS+BESS yang dekat dengan PLTD 

Kutampi, terdapat 4 daerah yang paling memungkinkan untuk pembangunan 

PLTHybrid yaitu: 

1. Site 1-PED, berlokasi 4.5 Km dari PLTD Kutampi 

2. Site 2- Suana, berlokasi 7.3 Km dari PLTD Kutampi 

3. Site 3-Sakti, berlokasi 14.5 Km dari PLTD Kutampi 

 

3.1.4 Iradiasi Sinar Matahari 

Data Iradiasi Sinar Matahari didapat dari PT. Poyri Indonesia. Iradiasi di 

Pulau Nusapendia terjadi pada jam 8.00-16.00 WITA minimal, seperti pada 

Gambar 3.2. 

 

 

Gambar 3.2 : Iradiasi Sinar Matahari di Nusa Penida 

  

Gambar 3.2, menunjukan iradiasi sinar matahari di Nusa Penida mulai pukul 

00:00 WITA hingga 23:00 WITA. 
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3.1.5 Waktu Pelaksanaan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2019 dengan metode survey. 

Dimana survey dilakukan. di Pulau Nusa Penida. Penelitian dilakukan dengan 

wawancara, diskusi, maupun dokumentasi/ literatur. 

 

3.2 Diagram Penelitian 

Diagram alur untuk penelitian ini yaitu: 

 

Mulai

Menentukan tujuan 

penelitian yaitu 

analisis Smart Grid  pada 

pembangkit Listrik

Survey dan pengumpulan 

data

Menghitung LCOE dan 

BPP

Memodelkan sistem 

kelistrikan Nusapenida 

pada DIgSILENT

Validasi 

model pada 

software dengan 

data real 

Simulasi level penelitianAnalisis hasil simulasiSelesai

TIDAK

YA

 

Gambar 3.3 : Diagram alur penelitian 

  

 

Kemudian, diagram alur simulasi pada DIgSILENT yaitu: 
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Mulai
Pemodelan sistem kelistrikan 

Nusapenida pada DIgSILENT

Validasi model pada software 

dengan kondisi real

Menentukan site peletakan PV 

dan BESS

Simulasi dan analisis 

level 0

LOAD FLOW

Validasi 

dan analisis

Selesai

TIDAK

YA

SHORT CIRCUIT

Simulasi dan analisis site 

1,6 dan 7

Validasi 

dan analisis

TIDAK

YA

LOAD FLOW SHORT CIRCUIT

Simulasi kestabilan sistem

Validasi 

dan analisis

TIDAK

YA

 

Gambar 3.4 : Diagram alur simulasi pada DIgSILENT 

Gambar 3.3, merupakan diagram alur simulasi penelitian dimulai dari 

menentukan tujuan penelitian, meninjau literatur, survey, menghitung LCOE dan 
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BPP, kemudian memodelkan sistem kelistrikan, validasi model, simulasi hingga 

analisis hasil simulasi, hingga menyusun hasilnya. Gambar 3.4, merupakan 

diagram alur simulasi pada DIgSILENT, untuk menganalisis sistem hingga 

optimasi pembangkitnya, dikerjakan dengan mengambarkan pemodelan sistem 

kelistrikan Nusa Penida pada DIgSILENT, model pada software divalidasi harus 

sesuai dengan kondisi real, kemudian menentukan peletakan Photovoltaic (PV) dan 

BESS untuk menjadikan sistem PLTD menjadi hybrid sistem, setelah itu kemudian 

disimulasi dengan 3 kondisi yaitu ketika hanya PLTD, kemudian kondisi kedua 

ketika PLTD+PV+BESS dalam kesatuan sistem hybrid dengan advance control 

and communication (ACC) di PED, Suana maupun di Sakti, dimana dalam 

simulasinya terdapat 3 jenis simulasi yaitu: 

1. Analisis aliran daya (load flow) 

Analisis load flow dilakukan untuk melihat besar daya aktif dan daya reaktif 

pada setiap saluran, tegangan pada tiap bus dan  nilai beban dari setiap 

penyulang 

2. Analisis hubung singkat (short circuit) 

Analisis short circuit dilakukan untuk melihat level hubung singkat pada tiap 

saluran. 

3. Analisis kestabilan 

Analisis kestabilan dilakukan untuk melihat kestabilan transien maupun 

frekuensi dari ketiga tahap penelitian tersebut. 

 

3.3 Objek Penelitian 

Objek penelitian ini yaitu pembangkit listrik tenaga diesel yang sesuai dengan 

rencana di RUPTL (PT. PLN, 2019 - 2028) untuk menjadikan sistem hybrid maka 

PLTD yaitu pembangkit utama di Nusa Penida ditambahkan dengan solar PV 

system beserta penyimpanannya, BESS sehingga menjadi solar hybrid system. 

 

3.3.1 PLTD Kutampi 

Pembangkit utama di system kelistikan Nusa Penida memiliki total kapasitas 

sebesar 11.7 MW, dimana terdiri dari 7 buah jenis engine diesel Hyundai dengan 

kapasitas masing-masing 1.7 MW. Bahan bakar dari PLTD Kutampi ini ada dua, 
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yaitu menggunakan Biodiesel B20 saat kondisi “start” dan saat kondisi “stop” 

kemudian untuk penggunakan yang berkelanjutan sisanya menggunakan bahan 

Medium Fuel Oil (MFO). Perbedaan keadaan engine yaitu engine 4 hingga 7 

memiliki boiler utama, namun engine 1 hingga 3 tidak memiliki boiler. Penggunaan 

engine pembangkit disaat beban puncak yaitu menggunakan 5 hingga 6  buah 

engine, selain itu pada kondisi normal dipergunakan hanya kisaran 4 hingga 5 

pembangkit, yang dioperasikan oleh 12 operator dengan jumlah pekerja  22 orsng. 

Dslam perawatannya tidak dilakukan oleh Hyundai, namun perawatan oleh pekerja 

lokal. 

 

3.3.2 Solar PV System 

Data mengenai kondisi solar PV system di Nusa Penida, yaitu diambil dari 

solar GIS iMaps, dan datanya dipergunakan untuk simulasi kinerja PV. Data ini 

berasal dari typical meteorology year (TMY), dengan Iradiasi global 2.024 kWh/m2 

kemudian iradiasi difusi sebanyak 825 kWh/m2. Rata-rata dari temperature solar 

PV system yaitu 26.℃.  

 

3.4 Instrumentasi 

Dalam penelitian ini diperlukan beberapa instrumentasi untuk menunjang 

dalam pengerjaannya, baik penggunaan perangkat lunak (software) seperti 

DIgSILENT Power Fsctory, penggunaan Microsoft Excel, Microsoft Visio, 

maupun Microsoft Word maupun alat penunjang seperti Laptop serta perlengkapan 

alat tulis, dengan uraian sebagai berikut: 

1. Software DIgSILENT Power Factory 

Software DIgSILENT merupakan software yang dipergunakan untuk simulasi 

jaringan listrik Nusapenida dengan validasi sesuai data real, dimana akan 

terlihat load flow, short circuit maupun analisis kestabilan, dikarenakan tidak 

menghitung secara manual. 

2. Load flow, short circuit, Analisis kestabilan 

Hasil simulasi di software DIgSILENT kemudian digambarkan ke Microsoft 

Visio untuk di beri keterangan mengenai besar hasil analisis tersebut masing-

masing. 
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3. BPP dan LCOE 

Perhitungan BPP, LCOE dan dilakukan di software Microsoft word maupun 

Microsoft Excel. 

4. Laptop dan alat tulis 

Laptop dan perlengkapan alat tulis merupakan instrumentasi untuk 

mengerjakan penelitian ini.  

 


