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ABSTRAKSI 

 

PRISTIWANTO HARYONO, NIM. 1242100457, Jurusan Teknik Elektro S-1, 

Fakultas Teknik, Universitas Widya Darma Klaten.   Judul  : PENGARUH 

PERUBAHAN IMPEDANSI  SALURAN TERHADAP ALIRAN DAYA DAN RUGI-

RUGI SALURAN DENGAN METODE NEWTON RAPHSON 

Studi aliran daya adalah studi yang dilakukan untuk mendapatkan informasi 

mengenai aliran daya atau tegangan sistem dalam operasi sistem tenaga listrik. 

Informasi ini sangat dibutuhkan  guna mengevaluasi unjuk kerja sistem tenaga 

dan menganalisa kondisi pembangkitan maupun pembebanan. Analisis ini juga 

memerlukan informasi aliran daya dalam kondisi normal maupun darurat. 

Studi aliran daya sangat penting dalam perencanaan pengembangan suatu 

sistem untuk masa yang akan datang, karena pengoperasian yang baik dari sistem 

tersebut banyak tergantung pada diketahuinya efek interkoneksi dengan sistem 

tenaga yang lain, beban yang baru, stasiun pembangkit baru, serta saluran 

transmisi baru, sebelum semuanya terpasang. 

Pada skripsi ini akan dilakukan studi aliran daya sistem tenaga listrik  

dengan penyelesaian mengunakan metode Newton Raphson. Penyelesaian 

menggunakan metode Newton Raphson dilakukan dengan bantuan program 

MATLAB untuk memudahkan dan mempercepat   perhitungan. 

Hasil simulasi didapatkan pada iterasi ke tiga, tanda positif (+) maka arah 

aliran daya searah dengan bus, sedangkan apabila tanda negatif   (-) maka arah 

aliran terbalik (tidak searah) dengan bus 

Perubahan impedansi saluran akan mempengaruhi slack bus yang terhubung 

dengan saluran tersebut. Semakin besar impedansi terlihat semakin besar daya 

pada slack bus yang bersangkutan. 

Semakin besar impedansi semakin kecil aliran daya pada saluran pada saluran 

tersebut. Perubahan impedansi saluran tidak berpengaruh pada rugi-rugi daya 

saluran. Perubahan impedansi hanya mempengaruhi saluran yang terhubung 

impedansi tersebut. 

 

 

Kata Kunci : impedansi, aliran, rugi daya 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Studi aliran daya adalah studi yang dilakukan untuk mendapatkan 

informasi mengenai aliran daya atau tegangan sistem dalam operasi tunak. 

Informasi ini sangat dibutuhkan  guna mengevaluasi unjuk kerja sistem tenaga 

dan menganalisa kondisi pembangkitan maupun pembebanan. Analisis ini 

juga memerlukan informasi aliran daya dalam kondisi normal maupun darurat. 

Studi aliran daya ialah penentuan atau perhitungan tegangan, arus, 

daya, dan faktor daya atau daya reaktif yang terdapat pada berbagai titik dalam 

suatu jaringan listrik pada keadaan pengoperasian normal, baik yang sedang 

berjalan maupun yang diharapkan akan terjadi dimasa yang akan datang. Studi 

aliran daya sangat penting dalam perencanaan pengembangan suatu sistem 

untuk masa yang akan datang, karena pengoperasian yang baik dari sistem 

tersebut banyak tergantung pada diketahuinya efek interkoneksi dengan sistem 

tenaga yang lain, beban yang baru, stasiun pembangkit baru, serta saluran 

transmisi baru, sebelum semuanya terpasang. 

Sebelum komputer dikembangkan, studi aliran beban dilakukan pada 

papan hitungan AC yang memberikan model berfasa tunggal dalam skala kecil 

dari sistem yang sebenarnya, yaitu dengan saling menghubungkan beberapa 

elemen rangkaian dan sumber tegangan. Pekerjaan melaksanakan hubungan, 

pengaturannya, serta pembacaan data-data yang didapat sangat melelahkan 
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dan memerlukan banyak waktu. Pada masa kini komputer dapat dengan cepat 

memberikan jawaban atas studi aliran-beban untuk sistem yang kompleks 

sekalipun. Misalnya, suatu program komputer dapat dengan mudah menangani 

lebih dari 1500 buah rel, 2500 saluran transmisi, 500 buah transformator 

penggeser-fasa (phase-shifting transformers). Hasil-hasil yang lengkap 

dicetak dengan cepat dan ekonomis. 

Para perencana sistem melibatkan dirinya dalam studi sistem tenaga 

yang akan ada dan diperlukan pada masa 10 tahun atau 20 tahun yang akan 

datang. Untuk membangun sebuah pusat tenaga nuklir yang baru misalnya, 

sejak dimulainya perencanaan hingga dialirkannya tenaga lewat saluran 

transmisi, orang dapat saja memerlukan waktu lebih dari 10 tahun. Suatu 

perusahaan pembangkit tenaga jauh-jauh sebelum memulai usahanya sudah 

harus mengetahui masalah-masalah yang berhubungan dengan lokasi pusat itu 

dan cara pengaturan saluran-saluran transmisi yang sebaik-baiknya untuk 

menyampaikan tenaga yang dihasilkan ke pusat-pusat beban yang 

memerlukannya, yang mungkin sekali belum ada pada saat perencanaan sudah 

harus dibuat. 

Pada skripsi ini akan dilakukan studi aliran daya sistem tenaga listrik  

dengan penyelesaian mengunakan metode Newton-Raphson. Penyelesaian 

menggunakan metode Newton-Raphson dilakukan dengan bantuan program 

MATLAB untuk memudahkan dan mempercepat   perhitungan. 
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1.2.Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka  dapat dirumuskan 

masalahnya   : 

1. Bagaimana penyelesaian studi aliran daya pada saluran sistem tenaga 

listrik dengan menggunakan metode  Newton-Raphson. 

2. Bagaimana arah dan besar aliran daya pada saluran sistem tenaga listrik 

dengan perhitungan menggunakan metode  Newton-Raphson. 

3. Berapa besar rugi-rugi daya saluran sistem tenaga listrik dengan 

perhitungan menggunakan metode Newton Raphson. 

 

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 tenaga listrik menggunakan tiga bus 

2. Representasi fasa tunggal karena sistem dianggap seimbang 

3. Perhitungan menggunakan kuantitas per unit 

4. Sistem yang dianalisis dalam keadaan normal 

 

1.4.Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menyelesaikan aliran daya pada sistem tenaga listrik dengan 

menggunakan metode Newton-Raphson 
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2. Mengetahui arah dan besar aliran daya pada saluran sistem tenaga listrik 

dengan menggunakan metode Newton-Raphson. 

3. Mengetahui besar rugi-rugi daya saluran sistem tenaga listrik dengan 

perhitungan menggunakan metode Newton Raphson. 

 

1.5.Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Sebagai model perhitungan aliran daya sistem tenaga listrik 

2. Dapat digunakan perusahaan listrik untuk melihat aliran daya listrik pada 

jaringan dan sebagai perhitungan untuk melakukan pengembangan 

jaringan listrik. 

 

1.6.Metode Penelitian 

Agar dapat memudahkan dalam penulisan dan pembahasan yang 

mengarah pada maksud dan tujuan, maka penulis menggunakan metode : 

1. Studi literatur 

Yaitu mencari , mengumpulkan dan mempelajari buku-buku yang 

berhubungan  dengan penelitian yang akan dilakukan.. 

2. Eksperimen 

Merancang program bantu sesuai dengan tujuan  dan melakukakan 

percobaan sehingga di dapat hasil perhitungan, kemudian melakukan 

analisis apakah sudah sesuai dengan maksud dan tujuan yang dikehendaki. 

 



18 

 

 

1.7.Sistematika Skripsi 

Sistematika penulisan terdiri dari enam bab sebagai berikut: 

1. Bab satu adalah pendahuluan merupakan penjelasan umum tentang latar 

belakang masalah, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, metode penulisan, sistematika skripsi 

2. Bab dua adalah landasan teori berisi tentang daya kompleks, arah aliran 

daya, kuantitas per unit, data untuk studi aliran daya, matriks admitansi 

bus, persamaan aliran daya, studi aliran daya sistem tenaga listri dengan 

metode Newton-Raphson, aliran daya dan rugi-rugi daya pada saluran. 

3. Bab tiga adalah studi aliran daya pada sistem tenaga listrik dengan metode 

Newton-Raphson berisi tentang  hal-hal yang perhitungan aliran daya 

pada sistem tenaga listrik dengan metode Newton-Raphson, diagram alir, 

listing program bantu MATLAB. 

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

perhitungan aliran daya pada sistem tenaga listrik dengan metode 

Newton-Raphson, hasil run (eksekusi) program bantu, besar aliran daya 

masing-masing bus, rugi-rugi daya saluran, dan arah aliran daya. 

5. Bab lima adalah penutup mengenai kesimpulan dan saran.  

  

 

  



 

 

 

 

BAB V  

PENUTUP 

 

5.1. Kesimpulan  

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

dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:  

1. Metode Newton Raphson dapat digunakan untuk  menyelesaikan 

persoalan studi aliran daya pada sistem tenaga listrik. 

2. Metode Newton Raphson dapat digunakan untuk mengetahui besar 

aliran daya pada saluran, arah aliran dan rugi-rugi saluran daya pada 

sistem tenaga listrik. 

3. Dengan menggunakan program bantu MATLAB persoalan aliran daya 

dengan metode penyelesaian Newton Raphson perhitungan dapat 

diselesaikan dengan lebih mudah dan cepat. 

4. Hasil yang didapat dari simulasi menjelaskan apabila tanda positif (+) 

maka arah aliran daya searah dengan bus, sedangkan apabila tanda 

negatif   (-) maka arah aliran terbalik (tidak searah) dengan bus. 

5. Hasil simulasi didapatkan pada iterasi ke tiga : 

daya dari slack bus (Pembangkit)  S1 =  409,52 MW – j189,02 Mvar 

aliran daya pada saluran masing-masing bus: 

S12 =   199,5 MW  +  j83,965 Mvar 

S21 =  - 191 MW  -   j66,967 Mvar 

S13 =    210 MW  +  j105,05 Mvar 

S31 =  - 204,99 MW  +  j90,048 Mvar 



 

 

 

 

S23 =  - 65,587 MW  -   j43,095 Mvar 

S32 =    66,386 MW  +  j44,692 Mvar 

rugi-rugi daya pada saluran masing-masing bus : 

SL12 =  8,4987 MW  +  j16,997 Mvar 

SL13 =  5,0008 MW  +  j15,002 Mvar 

SL23 =  0,79858 MW  +  j1,5972 Mvar 

6. Perubahan impedansi saluran akan mempengaruhi slack bus yang 

terhubung dengan saluran tersebut. Semakin besar impedansi terlihat 

semakin besar daya pada slack bus yang bersangkutan. 

7. Semakin besar impedansi semakin kecil aliran daya pada saluran pada 

saluran tersebut. Perubahan impedansi saluran tidak berpengaruh pada 

rugi-rugi daya saluran. Perubahan impedansi hanya mempengaruhi 

saluran yang terhubung impedansi tersebut. 

 

5.2. Saran 

1. Perlu dikembangkan untuk jumlah bus yang lebih banyak. 

2. Perhitungan aliran daya dan rugi-rugi daya saluran perlu dicoba dengan 

penyelesaian metode yang lain.  

3. Penggunaan program bantu MATLAB tidak bisa decompile menjadi .exe 

dan harus menyertakan program utamanya. Sehingga perlu dibuat 

program dengan bahasa pemrogram yang lain agar program bantu 

menjadi lebih praktis. 
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