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BAB I  

PENDAHULUAN 

  

1.1  Latar Belakang 

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, di mana 

hampir semua sektor kehidupan membutuhkan adanya energi listrik. Energi listrik  

digunakan mulai dari untuk penerangan hingga sampai menggerakan roda 

perekonomian.  

Pada  proses  penyaluran  energi  listrik  secara  garis  besar  dibagi  menjadi  

tiga  bagian,  yaitu pembangkit  listrik,  jaringan    transmisi dan  jaringan  disribusi.  

Jaringan  distribusi  inilah yang  berperan untuk menyalurkan  energi  listrik dari 

gardu induk ke konsumen secara terus-menerus.  Faktor usia dan gangguan-

gangguan pada jaringan distribusi berpengaruh langsung kepada para pelanggan. 

Sebanyak 90% dari terputusnya aliran listrik ke pelanggan berasal dari jaringan 

distribusi. Jaringan distribusi lebih rawan terkena gangguan jika dibandingkan 

dengan pembangkit dan jaringan transmisi (Pabla, 1991). 

Pada dunia modern sekarang ini, energi listrik memiliki peranan yang sangat 

penting, karena tidak hanya dapat mensejahterakan kehidupan manusia, tetapi juga 

merupakan faktor penentu untuk meningkatkan kemampuan dalam hal produksi. 

Semakin tinggi tingkat kesejahteraan seseorang, maka semakin tinggi pula tingkat 

ketergantungan pada ketersediaan energi listrik yang memadai dan berkualitas. 
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Selain itu energi listrik mempunyai peranan yang sangat penting dalam menjamin 

kelangsungan dan perkemembangan suatu industri (Thayib, 2011). 

Dengan tingginya tingkat pertumbuhan kelistrikan di Indonesia, maka PLN 

tidak hanya berusaha memenuhi permintaan daya yang meningkat, akan tetapi juga 

harus memperbaiki tingkat keandalan pelayanan. Sebagaimana dalam Peraturan 

Pemerintah No.17 tahun 1972, tentang Perusahaan Listrik Negara (PLN) yang 

ditetapkan sebagai Perusahaan Umum Listrik Negara dan sebagai Pemegang Kuasa 

Usaha Ketenagalistrikan (PKUK) di Indonesia, harus mampu menyediakan tenaga 

listrik yang bermutu dan berkualitas tinggi bagi kepentingan umum. 

Salah  satu  aspek  yang  sangat  penting  dalam  pendistribusian  energi  

listrik  adalah  keandalan sistem.  Keandalan  sistem  merupakan  kemampuan  dari  

suatu  sistem  (sistem  distribusi  listrik)  untuk melakukan  pekerjaan  berdasarkan  

fungsinya  selama  kurun  waktu  tertentu.  Keandalan  suatu  sistem jaringan  

distribusi  dapat  dinilai  dari  banyaknya    gangguan  yang terjadi  dan berapa lama 

waktu yang diperlukan untuk memperbaiki gangguan tersebut (Chowdory, 2009).  

Semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat  akan  energi  listrik  membuat  

sistem  tenaga  listrik  dituntut  untuk  mempunyai  tingkat keandalan yang tinggi 

guna memenuhi pasokan energi  listrik ke konsumen.  Salah satu metode yang  

dapat digunakan untuk menghitung nilai keandalan sistem jaringan distribusi adalah    

dengan  metode section technique. 

Metode  section  technique  merupakan  suatu  metode  terstruktur  yang  

digunakan  untuk menganalisis suatu sistem. Dalam  mengevaluasi keandalan suatu 
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sistem distribusi, metode ini didasarkan pada bagaimana pengaruh dari kegagalan 

suatu peralatan terhadap operasi sistem. Efek dari gangguan individual peralatan 

secara sistematis diidentifikasi dengan menganalisis apa yang terjadi pada sistem 

jika gangguan peralatan terjadi.  Masing-masing   kegagalan peralatan dianalisis 

dari semua titik beban (load point)  (Xie,  2008). Menghitung  nilai  keandalan  

sistem  distribusi  dengan  metode  section  technique dilakukan  dengan  membagi  

sistem  distribusi  menjadi  beberapa  section,  kemudian  mencari  efek kegagalan 

tiap peralatan terhadap semua pelanggan pada jaringan distribusi. Terdapat 

beberapa indeks yang  digunakan  untuk  mengetahui  tingkat  keandalan  suatu  

system  distribusi  yaitu  antara  lain  SAIFI (System Average Interruption 

Frequency Index),  SAIDI  (System Average Interruption Duration  Index) dan 

CAIDI (Customer Average Interruption Duration Index). 

Agar dapat memberikan pelayanan yang memuaskan terhadap pelanggan, 

maka PLN harus bekerja efektif dan efisien dalam setiap program kerjanya, 

sehingga dapat eksis dan terus berkembang di masa yang akan datang. Maka 

selanjutnya muncul suatu konsekuensi yang harus dijalani oleh PT. PLN guna 

mamberikan pelayanan yang efektif dan efisien, yaitu pendataan data gangguan 

harus dilakukan sebaik-baiknya, sehingga perhitungan keandalan sistem atau 

bagian-bagian dapat dilakukan dengan mudah.  

Berdasar permasalahan dan pertimbangan di atas maka perlu adanya studi 

tentang perhitungan tingkat keandalan sistem tenaga listrik. Penulis tertarik untuk 

mengkaji dan mengevaluasi keandalan sistem distribusi tenaga listrik  yang ada di 
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wilayah kerja PT. PLN (Persero) Area Yogyakarta, karena pada wilayah 

Yogyakarta mempunyai total daya tersambung yang cukup besar yaitu 1.320,49 

MVA pada tahun 2014 (Statistik ketenagalistrikan, 2014). Jaringan distribusi yang 

akan dikaji yaitu penyulang KTN 06 pada Gardu Induk Kentungan karena pada 

tahun 2015 penyulang KTN 06 mengalami gangguan yang cukup banyak dibanding 

penyulang lain yaitu terjadi 12 kali gangguan selama setahun. Diharapkan dengan 

adanya pengevaluasian sistem distribusi, dapat menjadi referensi untuk 

mempersiapkan suatu pilihan perbaikan jika terjadi penurunan kualitas pelayanan 

pada pelanggan dan menjaga kontinuitas pelayanan terhadap pelanggan. 

1.2  Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dilakukan analisis pada Sistem 

Distribusi Tenaga Listrik di PLN (Persero) Area Yogyakarta, dengan rumusan 

masalah sebagai berikut:  

1. Berapa besar nilai indeks keandalan sistem distribusi 20 kV Penyulang KTN 

06 berdasarkan analisis menggunakan metode Section Technique? 

2. Berdasar hasil perhitungan indeks keandalan sejauh manakah tingkat 

keandalan dari sistem distribusi 20 kV Penyulang KTN 06 yang ada di PT. 

PLN (Persero) Area Yogyakarta? 

3. Seberapa besar energi listrik yang tidak tersalurkan ke pelanggan akibat 

gangguan yang terjadi pada Penyulang KTN 06? 
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1.3   Batasan Masalah 

Untuk memperjelas dan menghindari meluasnya masalah, maka batasan 

masalah pada tugas akhir ini meliputi: 

1. Studi kasus dari tugas akhir ini adalah Sistem Distribusi 20 KV di PT. PLN 

(Persero) Area Yogyakarta pada Penyulang KTN 6. 

2. Menghitung indeks keandalan SAIFI, SAIDI, dan CAIDI berdasarkan laju 

kegagalan dan waktu perbaikan serta jumlah komponen pada setiap titik 

beban (load point). 

3. Hanya membahas keandalan jaringan distribusi primer 20 kV, tidak 

membahas sistem pembangkit, Gardu Induk, dan Jaringan Tegangan 

Rendah. 

4. Untuk keakuratan evaluasi data, nantinya hasil analisis akan disimulasi 

dengan software Microsoft Excel. 

 

1.4   Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui besarnya indeks keandalan berdasarkan angka keluar 

komponen yang ada pada sistem distribusi 20 kV Penyulang KTN 06, 

dengan menggunakan metode Section Technique. 

2. Membandingkan dan menganalisis hasil perhitungan indeks keandalan 

terhadap standar indeks keandalan SPLN 68-2: 1986 dan standar yang 

menjadi target  PLN (Persero) dalam rangka menuju WCS (World Customer 



6 

 

Service) dan WCC (World Class Company), yaitu SAIFI = 3 

kali/pelanggan/tahun dan SAIDI = 100 menit/pelanggang/tahun.  

3. Mengetahui dan menganalisis besarnya indeks berorientasi pada beban dan 

energi yaitu indeks ENS (Energi Not Supplied) dan AENS (Average Energy 

Not Supplied). 

 

1.5   Manfaat 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 

1. Sebagai informasi tentang tingkat keandalan jaringan distribusi 20 kV pada 

PT.PLN (Persero) Area Yogyakarta khususnya Penyulang KTN 06; 

2. Sebagai referensi dalam upaya perbaikan dan peningkatan keandalan sistem 

distribusi 20 kV pada PT. PLN (Persero). 

 

1.6   Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan dalam penulisan dan pembahasan studi kasus, maka 

penulis menyusun Tugas Akhir ini dalam 5 bab sebagai berikut : 

1. BAB I PENDAHULUAN  

Berisi mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  
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2. BAB II KAJIAN PUSTAKA 

Berisi tentang tinjauan pustaka dan landasan teori yang mendukung 

penulisan dari pustaka-pustaka yang telah dipublikasikan.  

3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, alat yang digunakan dalam 

penelitian, tahapan penelitian dan diagram alir penelitian.  

4. BAB IV PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisis dan hasil penelitian.  

5. BAB V PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dan saran. 


