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ABSTRAKS 

 

ANDI CAHYONO, NIM. 1242100458 Program Studi Strata 1 (S1), Jurusan 

Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Widya Dharma Klaten, Skripsi. 

“PENGARUH PERUBAHAN RUGI DAYA NYATA TERHADAP DAYA 

OPTIMAL DARI SUATU PEMBANGKIT DAN BIAYA  TOTAL BAHAN 

BAKAR “ 

Penelitian dilakukan untuk menghitung daya optimal dan biaya bahan 

bakar dari stasiun pembangkit thermis dengan memperhitungkan rugi-rugi daya 

dan batas-batas generator serta mengetahui  pengaruh perubahan rugi-rugi daya 

terhadap daya optimal dan biaya total bahan bakar dari stasiun pembangkit 

thermis memperhitungkan rugi-rugi daya dan batas-batas generator 

Dari hasil simulasi diketahui daya masing-masing pembangkit dengan total 

beban = 180 MW, pada rugi-rugi daya pembangkit PL = 0,02 P1 + 0,03 P3 + 0,01 

P3 , Daya masing-masing pembangkit adalah : PG1 = 45,1282 MW ; PG2 = 

68,8432 MW ; PG3 = 68,3247 MW ; biaya total bahan bakar pembangkitan  =  

1825,.8429 $ / jam 

 Kenaikan rugi-rugi daya salah satu pembangkit akan menurunkan daya 

pembangkit tersebut, akan tetapi akan menaikan pembangkit yang lain, total biaya 

pembangkitan mengalami kenaikan.  

 Kenaikan rugi-rugi daya dua pembangkit akan menurunkan daya 

pembangkit tersebut tetapi akan menaikan pembangkit lainnya, total biaya 

pembangkitan mengalami kenaikan.  

 Kenaikan rugi-rugi daya pada ketiga pembangkit maka pembangkit 1 akan 

mengalami kenaikan sedangkan pembangkit 2 dan 3 mengalami penurunan daya, 

tetapi total biaya pembangkitan tetap mengalami kenaikan 

 

Kata Kunci : rugi daya, optimal, bahan bakar  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Banyak orang mengira bahwa dalam industri tenaga listrik tidak ada 

persaingan. Perkiraan ini timbul karena setiap perusahaan listrik beroperasi 

disuatu daerah geografis yang tidak dilayani oleh perusahaan-perusahaan lain. 

Tetapi persaingan sebenarnya tetap ada, yaitu dalam hal menarik industri-

industri baru ke suatu daerah. Tariff listrik yang murah adalah faktor yang 

penting pada pemilihan lokasi suatu industri. Memang peranan tariff listrik 

akan berkurang pada saat dimana harga-harga naik dengan cepat dan tarif 

tenaga listrik tidak menentu, dibandingkan dengan peranannya pada waktu 

yang stabil kondisi ekonominya. Tetapi adanya peraturan pemerintah tentang 

tariff listrik akan tetap mendorong perusahaan-perusahaan tersebut untuk 

beroperasi seekonomis mungkin, dan mendapatkan keuntungan yang memadai 

agar mampu mengatasi biaya produksi yang terus meningkat. 

Yang dimaksud dengan operasi ekonomis ialah proses pembagian atau 

penjatahan beban total pada suatu sistem kepada masing-masing pusat 

pembangkitnya, sedemikian rupa sehingga seluruh pusat pembangkit pada 

suatu sistem dikontrol terus-menerus oleh computer pada saat terjadi 

perubahan beban, sehingga pembangkitan tenaga dapat dilakukan dengan cara 

yang paling ekonimis. 
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Pembangkit dalam sistem tenaga listrik pada setiap stasiun tidak 

ditempatkan pada jarak yang sama dari pusat beban. Oleh sebab itu harga 

bahan bakar setiap stasiun pembangkit menjadi berbeda. Bab ini membahas 

upaya penentuan pengiriman daya nyata dari setiap stasiun pembangkit guna 

memperkecil biaya operasi. Jadi tujuannya adalah untuk memenuhi 

permintaan beban dengan biaya bahan bakar yang minimum. Hal ini disebut 

optimal power flow (OPF). OPF digunakan untuk mengoptimasi aliran daya 

dari system tenaga berskala besar. Cara ini dilakukan dengan memperkacil 

fungsi – fungsi objektif yang dipilih sambil mempertahankan daya guna 

system yang dapat diterima dari batas kemampuan daya pada generator. 

Pembahasan dalam bab ini dibatasi pada analisis pengiriman daya nyata yang 

optimal dari pembangkit. Pengiriman daya nyata yang optimal ini 

dimaksudkan untuk memperkecil jumlah keseluruhan biaya operasi dengan 

memperhitungkan rugi – rugi daya nyata pada saluran. Pada penelitian 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh perubahan rugi-rugi daya terhadap daya 

optimal suatu pembangkit dan biaya total bahan bakarnya. 

 

1.2.Perumusan Masalah. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka  dapat dirumuskan 

masalahnya   : 

1. Bagaimana menentukan daya optimal dari stasiun pembangkit thermis dengan 

memperhitungkan rugi-rugi daya dan batas-batas generator. 
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2. Bagaimana menentukan biaya bahan bakar dari stasiun pembangkit thermis 

memperhitungkan rugi-rugi daya dan batas-batas generator. 

3. Bagamana pengaruh perubahan rugi-rugi daya terhadap daya optimal dan 

biaya total bahan bakar dari stasiun pembangkit thermis memperhitungkan 

rugi-rugi daya dan batas-batas generator 

 

1.3.Pembatasan Masalah 

Untuk mendapatkan suatu bahasan yang mengarah pada maksud dan 

tujuan yang hendak dicapai, maka penulis  akan membatasi permasalahan 

sebagai berikut : 

1. Sistem yang dianalisis dalam keadaan operasi normal. 

2. Sistem yang dianalisis merupakan contoh/simulasi. 

3. Perhitungan menggunakan kuantitas per unit 

4. Daya per unit dasar adalah 100 MVA 

 

1.4.Tujuan Penulisan 

Tujuan dari penulisan ini adalah : 

1. Menghitung daya optimal dari stasiun pembangkit thermis dengan 

memperhitungkan rugi-rugi daya dan batas-batas generator. 

2. Menghitung biaya bahan bakar dari stasiun pembangkit thermis 

memperhitungkan rugi-rugi daya dan batas-batas generator. 
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3. Mengetahui pengaruh perubahan rugi-rugi daya terhadap daya optimal dan 

biaya total bahan bakar dari stasiun pembangkit thermis memperhitungkan 

rugi-rugi daya dan batas-batas generator 

 

1.5.Manfaat 

Manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Dapat dijadikan studi mengenai operasi sistem tenaga listrik 

2. Dapat dijadikan masukan bagi perusahaan listrik (PT. PLN) sebagai  

bahan untuk menghitung biaya operasi sistem tenaga listrik 

 

1.6.Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan terdiri dari enam bab sebagai berikut: 

1. Bab satu adalah pendahuluan merupakan penjelasan umum tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, Pembatasan 

Masalah,  Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penulisan, 

Sistematika Skripsi 

2. Bab dua adalah landasan teori berisi proses penyampaian tenaga listrik ke 

pelanggan, sistem tenaga listrik, persoalan-persoalan operasi sistem tenaga 

listrik, beban variable pembangkit, biaya operasi pembangkit termal, 

Pengiriman Daya Optimal dengan Mengabaikan Rugi-rugi Daya dan 

Batas-batas Generator, Pengiriman Daya Optimal dengan Mengabaikan 

Rugi-rugi Daya dan Memperhitungkan Batas-batas Generator, Pengiriman 
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Daya Optimal Dengan Memperhitungkan Rugi-rugi Daya, persamaan 

rugi-rugi daya pada saluran transmisi. 

3. Bab tiga adalah metodologi penelitian berisi mengenai perhitungan daya 

optimal dari stasiun pembangkit thermis dan biaya bahan bakar dengan 

memperhitungkan rugi-rugi daya dan batas-batas generator, data 

pembangkit, diagram alir, listing program MATLAB, data percobaan 

4. Bab empat adalah analisa hasil perhitungan dan pembahasan berisi tentang 

pengamatan dan analisa dari hasil perhitungan daya optimal dari stasiun 

pembangkit thermis dan biaya bahan bakar dengan memperhitungkan rugi-

rugi daya dan batas-batas generator, hasil perhiungan dan analisa 

5. Bab lima adalah penutup mengenai kesimpulan dan saran pengembangan 

 

1.7. Kajian Pustaka 

1. Subur Subagiyanto (2008), melakukan penelitian optimasi biaya bahan bakar 

pada sistem tenaga listrik 5 bus dengan penyelesaian Newton Raphson.  

2. Solekhan (2008), Dengan menggunakan program bantu MATLAB persoalan 

operasi ekonomis sistem tenaga listrik perhitungan dapat diselesaikan dengan 

lebih mudah dan cepat. Dari hasil simulasi diketahui daya masing-masing 

pembangkit PG1 = 33,4559 MW, PG2 = 64,1102 MW, PG3 = 55,1006 MW. 

Dari hasil simulasi diketahui biaya total bahan bakar 1592,6494 $  / jam. 
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BAB V  

PENUTUP 

 

5.1.Kesimpulan  

Dari uraian dan analisis yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya, 

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dengan menggunakan program bantu MATLAB persoalan operasi 

ekonomis sistem tenaga listrik perhitungan dapat diselesaikan dengan 

lebih mudah dan cepat. 

2. Dari hasil simulasi diketahui daya masing-masing pembangkit dengan 

total beban = 180 MW, pada rugi-rugi daya pembangkit PL = 0,02 P1 

+ 0,03 P3 + 0,01 P3 : 

a. PG1 = 45,1282 MW 

b. PG2 = 68,8432 MW 

c. PG3 = 68,3247 MW 

d. biaya total bahan bakar pembangkitan  =  1825,.8429 $ / jam 

3. Kenaikan rugi-rugi daya salah satu pembangkit akan menurunkan daya 

pembangkit tersebut, akan tetapi akan menaikan pembangkit yang lain, 

total biaya pembangkitan mengalami kenaikan.  

4. Kenaikan rugi-rugi daya dua pembangkit akan menurunkan daya 

pembangkit tersebut tetapi akan menaikan pembangkit lainnya, total 

biaya pembangkitan mengalami kenaikan.  

5. Kenaikan rugi-rugi daya pada ketiga pembangkit maka pembangkit 1 

akan mengalami kenaikan sedangkan pembangkit 2 dan 3 mengalami 
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penurunan daya, tetapi total biaya pembangkitan tetap mengalami 

kenaikan 

 

5.2.Saran 

1. Perlu dikembangkan untuk pembangkit yang lebih banyak. 

2. Perlu dilakukan percobaan perubahan rugi-rugi daya yang lebih banyak 

baik untuk satu pembangkit, dua pembangkit maupun semua pembangkit. 
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