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INTISARI - Analisis perbaikan rugi-rugi daya saluran transmisi 150 kV SUMBAR menggunakan aplikasi Etap (Electric Transient Analysis Program)
19 ini bertujuan untuk dapat menentukan besar rugi-rugi daya pada saluran transmisi 150 kV. Pada sistem tenaga listrik, sistem transmisi merupakan jalur
untuk mengirimkan energi listrik dari pembangkit ke gardu induk ataupun dari gardu induk ke gardu induk lain yang sangat memungkinkan terjdi rugirugi daya dan jatuh tegangan yang besar jika panjang tranmisi relatif jauh serta beban lebih hal itu sangat mempengaruhi keandalan pada sistem transmisi.
Analisa perhitungan rugi-rugi daya dan sistem saluran transmisi 150 kV Sumatera Barat perhitungan menggunakan software ETAP. Drop tegangan
merupakan besarnya tegangan yang hilang pada suatu penghantar. Besarnya drop tegangan dinyatakan baik dalam persen atau dalam besaran volt.
Besarnya batas atas dan bawah ditentukan oleh kebijaksanaan perusahaan kelistrikan. Studi analisis aliran beban dimaksudkan untuk memperoleh
informasi mengenai aliran daya atau tegangan pada suatu jaringan sistem tenaga listrik. Informasi ini sangat dibutuhkan untuk mengevaluasi unjuk kerja
sistem tenaga. Permasalahan aliran daya mencakup perhitungan aliran dan tegangan sistem pada terminal atau bus tertentu. Manfaat studi aliran daya ini
yaitu, untuk mengetahui tegangan pada setiap simpul yang ada pada sistem, Apabila tidak terdapat gardu induk, losses dimulai dari gardu distribusi
sampai dengan konsumen. Studi aliran beban merupakan penentuan dan perhitungan arus, tegangan, daya aktif, daya reaktif dan faktor daya yang berada
pada berbagai titik dalam suatu jaringan sistem tenaga listrik pada keadaan pengoperasian normal.
Kata Kunci : Rugi-Rugi Daya , Studi Aliran Beban, Drop Tegangan Dan Sofware ETAP19.
1.

PENDAHULUAN

Penyaluran sistem tenaga listrik, efisiensi sangatlah diperlukan.
Kebutuhan energi lisrik yang semakin meningkat, masyaratkan
ketersediaan energi listrik yang efisien dan berkualitas. Transmisi tenaga
listrik yaitu proses penyaluran listrik ke berbagai tempat sehingga dapat
di distribusikan kepada pelanggan-pelanggan listrik. Proses penyaluran
tenaga listrik terdapat beberapa masalah, masalah diantaranya yaitu
Gambar 3.2. Tampilan simulasi sesudah program dijalankan
terdapat rugi-rugi daya. Rugi-rugi daya terjadi karena beberapa faktor
yaitu faktor korona, kebocoran isolator, jarak dan lain-lain. Rugi daya Dimana sudah melakukan simulasi yang kita lihat diatas kita bias melihat
dapat di ketahui
apabila
tegangan
pada
pangkal pengirim hasil losses pada gambar di bawah ini.
(pembangkit) dan pangkal penerima terjadi perbedaan.
2.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini perlukan kerangka kerja dan tahap-tahapannya yang
dilakukan dalam penyelesaian masalah yang akan dibahas , dimana
pembahasan masing – masing yaitu dengan membahas studi literatur ,
pengumpulan data, pengolahan data, analisa data dan pembuatan proyek
terakhir.
3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1. Hasil Penelitian
Penghantar yang tidak memiliki nilai kandungan resistansi didalamnya
merupakan penghantar yang bagus, tetapi kenyataannya semu penghantar
memiliki nilai resistansi. Perhitungan dilakukan secara manual pada
transmisi tegangan tinggi 150 kV Sumatera Barat. Analisa dikerjakan
secara manual dengan cara survey pada lokasi dan dilakukan peritungan
rugi-rugi daya selama satu bulan.
Tabel 3.1 Data Beban Dan Pembangkit Sistem 150 kV Sumatera Barat

penelitian simulasi rugi-rugi daya pada sistem transmisi 150
kV Sumatera barat dibuat dengan menggunakan software ETAP 19
yang dilakukan pada load flow analisa, mempunyai nilai losses daya
sebesar 14294.3 kW. Yang mana Nilai rugi-rugi daya terendah
sebesar 0,4 kW. Nilai rugi-rugi daya tertinggi sebesar 3352.0 kW
yaitu pada line8 yang mana line8 dari bus GI ombilin ke bus GI
indarung . Hasil penilitian dari simulasi losses daya tidak terdapat
drop teganagn , dikarenakan mempunyai toleransi 0,95 %.
4.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil perhitungan Rugi – Rugi Daya Pada Saluran
Transmisi 150 kv SUMBAR pada manusia akibat saluran tegangan tinggi
150 kV maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut.
1. Penelitian dari simulasi analisa aliran daya yang terbesar
bernilai 158.561 MW pada bus GI Ombilin ke bus GI Salak
2. Penelitian simulasi rugi –rugi day pada system transmisi 150
kV Sumatera barat dibuat dengan menggunakan software ETAP
3.2 Single Line Digram Saluran Transmisi 150 Kv Sumatera Barat
19 yang dilakukan pada low flow analisa, mempunyai losses
System saluran transmisi 150 kV Sumatera Barat terdiri dari 23 bus,
daya sebesar 14294,3 kW.
yaitu bus trafo dan saluran . Data saluran dapat dilihat pada Single Line
3. Nilai losses yang terbesar terdapat dari Bus GI Ombilin ke Bus
Diagram Transmisi 150 kV Sumatera Barat di bawah ini.
GI Indarung yang bernilai 3352.0 kW.
4.
Hasil penelitian dari simulasi losses tidak terdapat drop
tegangan, dikarenakan mempunyai toleransi dibawah 0,95 %
DAFTAR PUSTAKA :
[1]

Gambar 3.1 single line diagram sumatera barat

[2]

3.3 Analisa Dengan ETAP 19.0
Pemodelan sistem transmisi 150 kV sumatera barat secara
keseluruhan disimulasikan dengan menggunakn software ETAP 19.0.
pada langkah awal perancang dimulai dengan membuat sinle line [3]
diagram, dan langkah selanjutnya yaitu penginputan data yang telah
dijelaskan pada sub bab sebelumnya, seperti kapasitas trafo,
impedansi, serta karakteristik beban.
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