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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Energi listrik bisa sampai ke konsumen karena melalui jaringan.

Jaringan itu terdiri dari unit pembangkit dan unit penyalur, serta perlengkapan

yang terpasang untuk dioperasikan. Susunan dan pengoperasian jaringan ini

yang disebut dengan sistem tenaga listrik, sistem tenaga listrik adalah suatu

proses dimana energi listrik diproduksi oleh pusat pembangkit. Suatu sistem

tenaga listrik terdiri dari tiga bagian utama yaitu pusat pembangkit listrik,

saluran transmisi dan distribusi.

Studi aliran beban adalah penentuan atau perhitungan tegangan, arus,

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

dalam suatu jaringan listrik pada keadaan pengopersian normal, baik yang

sedang berjalan maupun yang diharapkan akan terjadi dimasa yang akan

datang. Studi aliran beban sangat penting dalam perencanaan pengembangan

suatu sistem untuk yang akan datang karena pengoperasianya yang baik dari

sistem tersebut. Dalam perencanaan sistem tenaga listrik terdapat beberapa hal

yang harus ditinjau secara khusus yaitu diantaranya kemampuan unit

pembangkit dan penyalur dalam menyediakan daya untuk mensupali beban.

 Pada pembangkitan dan penyaluran energi listrik diperlukan sebuah

pengatur beban yang berfungsi memantau kondisi pengoperasian sistem, baik



sistem pembangkitan maupun sistem penyaluran agar terjadi keseimbangan

antara daya yang dibangkitkan dengan kebutuhan beban.

 Pengaturan beban adalah pengaturan pembagian beban di antara unit

pembangkit dan unit penyalur. Pada sistem tenaga listrik yang bersifat

dinamis, jika terjadi gangguan harus segera dilakukan untuk mengembalikan

sistem ke kondisi normal. Pada kondisi itu beban bisa diatur sedemikian rupa

sedangkan pada saat kondisi kritis kendala beban dapat diatasi namun kendala

keamanan sistem kadang tidak dapat diatasi.

 Untuk menghindari hal tersebut, perlu dilakukan prediksi yang

memperkirakan kondisi pengoperasian dengan cara analisa aliran beban,

sistem tenaga listrik bertujuan untuk menentukan operasi terbaik pada sistem,

selanjutnya hasil analisa digunakan untuk membuat rencana yang akan

digunakan diwaktu mendatang dengan tujuan mengembangkan jaringan sistem

tenaga listrik guna mengimbangi kebutuhan daya yang terus meningkat kerena

pengaruh dari perubahan jaman.

1.2 Perumusan Masalah

 Berdasarkan latar belakang tersebut maka didapatkanlah suatu

perumusan masalah yang melandasi analisa aliran beban unit oil dan gas di

Pengeboran Minyak Lepas Pantai Sepinggan  yaitu :

1. Bagaimana aliran beban yang terjadi pada unit oil & gas di

Pengeboran Minyak Lepas Pantai  ketika penyaluran normal.



2. Bagaimana aliran beban listrik pada saat salah satu beban dalam

kondisi off.

1.3 Pembatasan Masalah

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah :

1. Program aliran beban yang digunakan adalah Etap Power Station.

2. Metode analisa yang dipilih pada program aliran beban adalah metode

Newton - Raphshon.

3. Analisa yang digunakan adalah analisa saat kondisi berbeban.

4. Perancangan untuk mengembangkan sistem tenaga listrik berupa

perlengkapan pada unit oil dan gas di pengeboran minyak lepas pantai

sepinggan.

1.4 Tujuan

Tujuan Dari Tugas akhir ini adalah

1. Mengetahui aliran beban unit oil dan gas di pengeboran minyak lepas

pantai sepinggan  ketika penyaluran normal.

2. Mengetahui aliran listrik pada saat salah satu beban dalam kondisi off.



1.5 Manfaat

Dari penelitian tugas akhir dengan tema studi aliran beban maka diperoleh

manfaat yang diharapkan akan sangat berguna yaitu :

1. Memberikan pemikiran dalam memperluas dan menambah ilmu

pengetahuan bidang elektro khususnya pada konsentrasi sistem tenaga

listrik.

2. Memperkenalkan program Etap Power Station sebagai program aliran

beban yang memiliki banyak fasilitas untuk mendukung studi aliran beban

dan dapat digunakan secara umum.dalam dunia pendidikan.

3. Tugas Akhir ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dan

teknologi sehingga dapat menambah khasanah perbendaharaan yang telah

ada.

1.6 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir

ini adalah :

1. Pengambilan data

Data yang diambil dan yang digunakan untuk penelitian tersebut

adalah :



a. Data primer

Melakukan wawancara atau tanya jawab dengan alumni yang

berkaitan dengan obyek yang akan dijadikan penelitian dan

selanjutnya dari hasil wawancara tersebut dibuat data.

b. Data skunder

Dalam hal ini dilakukan dengan mempelajari berbagai referensi

yang memuat masalah aliran beban, dan acuan lain untuk

memperoleh landasan teori. Analisa dilakukan dengan cara

simulasi menggunakan program aliran beban yaitu Etap Power

Station.

2. Konsultasi bimbingan

Konsultasi dilakukan dengan dosen pembimbing yang telah ditunjuk

oleh penulis dan konsultasi bimbingan dilakukan selama proses

penyusunan Tugas Akhir.

1.7 Sistematika Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini menggunakan sistematika yang tersusun

dalam lima bab yaitu :

BAB I  : Pendahuluan

Dalam hal ini latar belakang, perumusan masalah, pembatasan

masalah, manfaat dan tujuan penelitian serta sistematika



penulisan. Bab ini dimaksudkan untuk memberi gambaran

menyeluruh mengenai masalah yang dihadapi.

BAB II  : Tinjauan Pustaka

Bab ini didasarkan pada studi literatur, berisi tentang teori studi

aliran beban, membahas data-data yang dibutuhkan untuk

analisa, gambaran dari sistem tenaga listrik yang digunakan

untuk analisa yang diberikan oleh program aliran beban.

BAB III  : Metode Penelitian

Bab ini membahas tentang cara melakukan analisa data, dimulai

dari bahan dan perlengkapan pendukung yang harus disiapkan,

tahap yang harus dilakukan secara berurutan, prosedur analisa

data yang didapat.

BAB IV  : Analisa dan Hasil Penelitian

Bab ini berisi pembahasan analisa sistem tenaga listrik hasil

simulasi menggunakan program Etap Power Station.

BAB V  : Penutup

Bab ini membahas kesimpulan dan saran.
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