
 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

2.1 Pendahuluan 

 

 

Gambar 1. Diagram Satu Garis Sistem Daya Listrik [2] 

 
Gambar 2 menunjukkan bahwa sistem tenaga listrik terdiri dari  tiga kelompok 

jaringan yaitu pembangkitan, transmisi dan distribusi.  Pada pusat pembangkit 

terdapat generator dan trafo penaik tegangan. Generator berfungsi untuk mengubah 

energi mekanik menjadi energi listrik. Lalu melalui trafo penaik tegangan, energi 

listrik ini kemudian dikirimkan melalui saluran transmisi bertegangan tinggi 

menuju pusat-pusat beban. Tegangan transmisi ini dinaikkan dengan maksud untuk 

mengurangi jumlah arus yang mengalir pada saluran transmisi. Dengan demikian 

saluran transmisi bertegangan tinggi akan membawa aliran arus yang rendah dan 

berarti akan mengurangi rugi-rugi daya transmisi. 
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Ketika saluran transmisi mencapai pusat beban, tegangan tersebut akan kembali 

diturunkan melalui trafo penurun tegangan yang terdapat pada gardu induk 

distribusi menjadi tegangan menengah maupun tegangan rendah yang kemudian 

akan disalurkan melalui saluran distribusi menuju pusat-pusat beban seperti beban 

rumah tangga, sosial, publik, bisnis dan industri. Berdasarkan level tegangannya 

sistem distribusi diklasifikasikan menjadi dua bagian yaitu 1). Sistem distribusi 

primer dan 2). Sistem distribusi sekunder. [2] 

 
Perhitungan aliran daya pada dasarnya adalah menghitung besar aliran daya aktif  

P dan daya reaktif Q di setiap bus. Hasil perhitungan ini digunakan untuk 

menghitung besaran tegangan |V| dan sudut fasa tegangan δ pada setiap bus, 

sehingga bisa mengetahui bahwa tidak ada rangkaian yang mempunyai daya lebih 

dan tegangan busbar dalam batas – batas yang dapat diterima . Untuk perhitungan 

daya pada sistem dengan jumlah simpul atau bus yang besar, tentunya diperlukan 

metode perhitungan yang lebih sistematis dan dapat diselesaikan dengan 

menggunakan komputer. [3] 

 

2.2 Metode Penyelesaian Aliran Daya 

 

Metode penyelesaian aliran daya sangat banyak sekali, tetapi yang diketahui di 

perkuliahan AST (Analisa Sistem Tenaga) hanya ada tiga yaitu metode Gauss-

Seidel, Newton-Rahpson dan Fast-Decouple. Kecepatan relatif dari bermacam-

macam metode analisa aliran daya sukar dipastikan karena ini akan berubah dari 

komputer yang satu ke komputer yang lain. Namun demikian, penulis 

menggunakan metode Newton-Rhapson dalam bentuk rectangular. Metode ini 

paling banyak digunakan dalam menentukan persamaan aljabar nonlinier. Dengan 
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metode ini penyelesaiaan akan lebih cepat diperoleh. Metode ini banyak digunakan 

untuk menyelesaikan persoalan aliran daya pada sistem tenaga yang besar dengan 

jumlah simpul hingga ribuan simpul karena lebih efisien dan jumlah iterasi yang 

dibutuhkan sedikit untuk memperoleh pemecahan berdasarkan ukuran sistem. [3] 

 
 

2.3 Sistem Per-Unit (pu) 

 

Untuk memudahkan proses perhitungan dalam sistem daya listrik digunakan sistem 

per unit (pu), yang didefinisikan sebagai perbandingan nilai yang sebenarnya 

dengan nilai dasar (base value), hal ini dapat dituliskan dengan persamaan berikut 

[4] :  

������� ��� ���� =  
������� ����������

������� �����
                                                          (1) 

 

2.4 Klasifikasi Bus 

 

Bus adalah titik pertemuan/hubungan trafo-trafo distribusi,  transmisi dan peralatan 

listrik lainnya untuk menerima dan menyalurkan tenaga listrik/daya listrik. Sistem 

tenaga listrik tidak hanya terdiri dari dua bus, melainkan terdiri dari beberapa bus 

yang akan diinterkoneksi satu sama lain. Daya listrik yang diinjeksikan oleh 

generator kepada salah satu bus, bukan hanya dapat diserap oleh beban bus tersebut, 

melainkan dapat juga diserap oleh beban di bus yang lain. Kelebihan daya pada bus 

akan dikirimkan melalui saluran transmisi ke bus-bus lain yang kekurangan daya. 

[3] 
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Dalam studi aliran daya, seluruh bus yang terdapat pada suatu jaringan 

diklasifikasikan menjadi : 

1. Slack Bus atau Bus Referensi (Bus SL)  

Slack bus sering juga disebut dengan swing bus atau rel berayun. Adapun 

besaran yang diketahui dari bus ini adalah harga skalar tegangan |V| dan sudut 

fasanya θ. Besaran yang dapat dihitung dari bus ini adalah daya aktif (P) dan 

daya reaktif (Q). 

2. Voltage Controlled Bus atau Bus Generator (Bus PV) 

Pada bus ini tegangan selalu dibuat konstan. Besaran yang dapat dihitung dari 

bus ini adalah daya reaktif (Q) dan sudut fasanya θ.  

3. Load Bus atau Bus Beban (Bus PQ) 

Setiap bus yang tidak memiliki generator disebut dengan load bus. Pada bus 

ini daya aktif (P) dan daya reaktif (Q) diketahui sehingga sering juga disebut 

Bus PQ. Daya aktif dan reaktif yang disuplai ke dalam sistem tenaga adalah 

mempunyai nilai postif, sementara daya aktif dan reaktif yang dikonsumsi 

bernilai negatif. Besaran yang dapat dihitung pada bus ini adalah harga skalar 

tegangan |V| dan sudut fasanya θ. 
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2.5 Studi Aliran Daya 

 

Secara umum tujuan dari analisis aliran daya adalah dimaksudkan untuk 

mendapatkan: 

1. Besar dan sudut tegangan masing-masing bus sehingga bisa diketahui 

tingkat pemenuhan batas-batas operasi yang diperbolehkan. 

2. Besar arus dan daya yang dialirkan lewat jaringan interkoneksi, sehingga 

bisa diidentifkasi tingkat pembebanannya. [5] 

 
Pada umumnya, pemecahan untuk studi aliran daya adalah dengan membentuk 

matriks admitansi (Ybus).. Metode dasar yang akan dibahas dalam tugas akhir ini 

hanya dengan menggunakan metode Newton-Rhapson dalam kawasan rectangular. 

Untuk memperoleh persamaan tegangan simpul, sebagaimana sistem tenaga listrik 

sederhana pada Gambar 3, dimana impedansinya dinyatakan dalam satuan per unit 

pada base (dasar) MVA, sementara untuk penyederhanaan resistansinya di abaikan. 

Berdasarkan hukum  arus Kirchoff  maka besaran-besaran impedansi dirubah 

menjadi besaran-besaran admitansi menggunakan persamaan berikut : 

��� � 

1

���
 =

1

���  + ����
                                                                                                    (2) 

 

Gambar 2. Sistem n-bus distribusi [5] 
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Arus bus i pada gambar 3 adalah 

�� = � ��. ���

�

���

                                                                                                                   (3) 

Persamaan daya bus i pada gambar 3 adalah  

�� = �� + ���  =  ����
∗                                                                                                     (4) 

�� = �� �(���. ��)∗  =  �� � ���
∗. ��

∗  

�

���

�

���

                                                                      (5) 

Dimana : 

Yij = Gij + Bij 

Dalam bentuk polar : 

Vi = | Vi |∠ δi 

Vj = | Vj |∠ δj 

Nilai δ adalah sudut tegangan bus. Sedangkan dalam bentuk rectangular : 

Vi  = ei + j.fi
 

Vj  = ej + j.fj 

Gambar 4 memperlihatkan hubungan antara persamaan dalam bentuk polar dan 

rectangular. 

 

Gambar 3. Representasi Tegangan Fasor dalam Bentuk Polar dan Rectangular [6] 

 

 

 



12 

 

Untuk persamaan sederhana aliran daya dalam bentuk polar : 

P� + jQ�  =  |��| ∠δ� � |��|

�

���

 ∠ − δ�)���� −  �. ����     

                  =    � |��|. |��|

�

���

 ���� − �. �����cos δ�� − j. sin δ���       

Untuk persamaan daya aktif dan daya reaktif-nya adalah 

��
����� =   �|��|

�

���

���� ����. ��� ��� +  ���. ��� ����                                                 ( 6) 

��
����� =   �|�� |����

�

���

 ����. ��� ��� − ���. ��� ����                                                 (7)  

Untuk persamaan sederhana aliran daya dalam bentuk rectangular : 

P� + jQ�  =  (�� +  ��� ) ����� − �����. (�� −  ��� )

�

���

    

Untuk persamaan daya aktif dan daya reaktif-nya adalah 

��
���� = � ��

�

���

(��. ��� − �� . ���) +�� (��. ��� + �� . ���)                                         (8) 

��
���� =  � ��

�

���

(��. ��� −  �� . ���)−��(��. ��� + �� . ���)                                         (9) 

��
����  =   ��

� +  ��
�                                                                                                       (10) 

Untuk aliran daya dalam bentuk rectangular, karena tegangan menggunakan 

bilangan kompleks, maka ada penambahan persamaan dalam bus PV, karena dalam 

bentuk matriks jacobian perubahan daya nyata (ΔP) dan daya reaktif  (ΔQ) 

berbanding lurus terhadap perubahan tegangan real (Δe) dan imajiner tegangan 

(Δf). Maka nilai V yang diketahui di bus PV ditambahkan kedalam perhitungan. 
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2.6 Sistem Tiga Fasa Tak Seimbang 

 

Pada Jaringan tiga fasa seimbang fasor urutan fasa mempunyai besaran yang sama 

dengan pergeseran sudut fasor sebesar 120o, dimana urutan fasanya berlawanan 

arah jarum jam. Jika terjadi ketidakseimbangan fasor tegangan yang biasanya 

disebabkan oleh perbedaan impedansi akibat pembebanan yang tidak sama 

misalkan pada fasa c beban-nya lebih banyak, maka fasor tegangan menjadi tidak 

seimbang lagi dimana besaran fasa c menjadi lebih kecil sedangkan fasa a dan fasa 

b dimungkinkan lebih besar dari sebelumnya. 

 

Gambar 4. Tegangan Fasa [5] 

a). Kondisi Tidak Seimbang dan b). Kondisi Seimbang  

 
Menurut C. L. Fortescue yang menyatakan tiga fasor tegangan tak seimbang dari 

sistem tiga fasa dapat diuraikan menjadi tiga fasa yang seimbang dengan 

menggunakan komponen simetris [5]. Komponen simetris tersebut yaitu urutan 

positif, negatif dan urutan nol. Satu kesatuan tiga fasor tak seimbang ini, dianggap 

sebagai tiga komponen fasor seimbang yaitu : 
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1. Komponen urutan nol  diberi tambahan indeks 0 yang tediri dari tiga fasor yang 

sama besar dan dengan pergeseran nol antara fasor yang satu dengan yang lain.  

2. Komponen urutan positif  diberi tambahan indeks 1 yang terdiri dari tiga fasor 

yang sama besar, terpisah satu dengan yang lain dalam fasa sebesar 1200 dan 

mempunyai urutan fasa yang sama seperti fasor aslinya. 

3. Komponen urutan negatif diberi tambahan indeks 2 yang terdiri dari tiga fasor 

yang sama besar, terpisah dengan satu yang lain dalam fasa sebesar 1200 dan 

mempunyai urutan fasa yang berlawanan dengan fasor aslinya. 

Dasar pemahaman dalam metode komponen simetris adalah bagaimana suatu 

sistem tenaga yang tidak seimbang pada rangkaian tiga fasa dapat diuraikan 

menjadi fasor-fasor yang seimbang. 

 

Gambar 5. Komponen Seimbang Fasor Tegangan Tiga-Fasa Tak Seimbang [5] 

(a) Urutan Fasor Positif , (b) Urutan Fasor Negatif dan (c) Urutan Fasor Zero.  
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Ada dua kemungkinan dalam sistem tiga fasa tidak seimbang : 

1. Tegangan sumber tidak seimbang yaitu tidak sama besar magnitude 

tegangannya atau beda sudut fasa tidak sama 

2. Impedansi beban tidak sama. 

 
Di dalam Jaringan Tiga fasa tak seimbang, Tegangan yang tidak seimbang akan 

dianggap sebagai tegangan yang seimbang. Dengan komponen simetris ini maka 

tegangan yang tak seimbang menjadi : 

Va = Va
0 + Va

1 + Va
2 

Vb = Vb
0 + Vb

1 + Vb
2 

Vc = Vc
0 + Vc

1 + Vc
2 

Sehingga menjadi : 

Va = Va
0 + Va

1 + Va
2 

Vb = Vb
0 + a2 Vb

1 + a Vb
2 

Vc = Vc
0 + a Vc

1 + a2 Vc
2 

Persamaan dalam bentuk matriks dapat dituliskan menjadi  

�
��

��

��

� = �
1 1 1
1 �� �
1 � ��

� �
��

��

��

�                                                                                  (11) 

Komponen simetris adalah besaran-besaran hasil olah matematik, ia tidak terukur 

dalam praktek. Yang terukur adalah besaran-besaran yang tak seimbang Va, Vb, dan 

Vc. Komponen simetris dapat kita cari dengan menjumlahkan fasor-fasor, jika kita 

mencari tegangan urutan positif , negatif dan zero dalam sistem tidak seimbang ini 

maka,  

�

��

��

��

� =
1

3
�
1 1 1
1 � ��

1 �� �
� �

��

��

��

�                                                                               (12) 
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Jika dinotasikan dalam bentuk matriks maka  

Vabc = [A] V012 

V012 = [A]-1 Vabc 

Daya pada sistem tiga fasa adalah jumlah daya setiap fasa. 

S3ϕ  = Va.Ia* + Vb.Ib* + Vc.Ic* = [Vabc]T x [Iabc]* 

Dalam bentuk matriks : 

����� = [�� �� ��] . �
��∗

��∗

��∗
�                                                                                (13) 

(VabcT  adalah transposisi dari Vabc ). [6] 

 

Gambar 6. Pemodelan saluran tiga fasa. [8] 

 
Gambar 6 memperlihatkan sistem tiga fasa tak seimbang dimana impedansi yang 

terhubung tidak sama. 

Zij
aa ≠ Zij

bb ≠ Zij
cc, dan Zij

ab ≠ Zij
ac ≠ Zij

bc  

Untuk perkalian tegangan per fasa-nya, sebagai berikut : 

�

��
�

��
�

��
�

� = �

���
�� ���

�� ���
��

���
�� ���

�� ���
��

���
�� ���

�� ���
��

� �

��
�

��
�

��
�

�                                                               (14) 
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2.7 Penyebab Ketidak-Seimbangan 

Ketidakseimbangan beban pada suatu sistem tenaga selalu terjadi dan penyebab 

ketidakseimbangan ini adalah pada beban-beban satu fasa pada pelanggan jaringan 

tegangan rendah. Pembagian beban-beban satu fasa yang tidak merata ini 

menimbulkan ketidakseimbangan beban yang berdampak pada sistem tenaga 

menjadi tidak seimbang.  

 

2.8 Perangkat Lunak Pendukung 

2.7.1 Python 

 
Python adalah open source software dimana keuntungan dari python adalah gratis 

dan memungkinkan dalam penggunaan kode secara bebas untuk memodifikasi dan 

bisa dikembangkan lagi. Python termasuk bahasa pemrograman yang cocok untuk 

analisis sistem tenaga dan simulasi. Sebenarnya bahasa komputer itu banyak sekali 

, tidak hanya python. Bahasa pemrograman tidak hanya menerjemahkan formula 

matematika ke dalam format yang dapat dibaca komputer. Sebaliknya masing-

masing bahasa pemrograman menyediakan “cara berpikir” tertentu, sehingga lebih 

mengutamakan tentang pola pikir simulasi yang akan dibuat . Dalam teori, langkah-

langkah untuk mempelajari sistem tenaga adalah [1] : 

i. Memodelkan rangkaian sistem tenaga 

ii. Mengatur persamaan  matematika 

iii. Memodelkan ke dalam perangkat lunak  

iv. Mengimplementasikan program 

v. Analisis dan simulasi 
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Tetapi dalam kenyataannya, pembelajaran mahasiswa mengenai sistem tenaga 

lebih sering menggunakan perangkat lunak yang tertutup (berbayar) untuk 

memecahkan masalah aliran sistem tenaga. Istilah tertutup adalah mengacu pada 

kurangnya kebebasan untuk memodifikasi source code dari software tertentu [7]. 

Untuk ilustrasinya bisa dilihat di gambar 8. 

 

Gambar 7. Perangkat Lunak Tertutup [9] 

 
Sehingga mahasiswa atau pengguna harus menerima hipotesis dan penyederhanaan 

yang dibuat oleh paket perangkat lunak. Memang menggunakan software yang 

tertutup bisa menghemat waktu. Dari sisi industri memang cocok untuk memakai 

software tertutup, tetapi bagi pendidikan perangkat lunak tertutup mempunyai 

banyak kelemahan. Oleh karena itu setidaknya ada dua kebiasaaan yang harus 

dihindari di lingkungan akademik : 

i.  Seringnya mengabaikan langkah-langkah perhitungan matematis penelitian. 

ii.  Menerima hasil yang di dapat oleh perangkat lunak tertutup, tanpa ingin 

mengetahui prosesnya. 

Dengan menggunakan software tertutup, memang mahasiswa lebih fokus dengan 

teoritis sistem tenaga daripada permasalahan pemrograman. Tugas akhir ini 

menunjukkan bahwa masalah pemrograman dapat membantu mahasiswa dalam 

masalah teori analisa sistem tenaga.  Pendekatan yang diusulkan untuk mempelajari 
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sistem fisik seperti yang ditunjukkan pada gambar 9. Dalam gambar ini, paket 

perangkat lunak open source (terbuka) dapat dikuasai dengan mudah dan 

dimodifikasi oleh pengguna. [7] 

 

 
 

Gambar 8. Perangkat Lunak Terbuka [9] 

 
Memang dengan menerapkan paket perangkat lunak secara keseluruhan dapat 

mengakibatkan tugas yang berat bagi rata-rata mahasiswa. Tetapi dalam tugas akhir 

ini, tidak perlu pengguna menerapkan seluruh arsitektur bahasa pemrograman,  kita 

hanya membatasi source code yang kita butuhkan seperti ekstensi, library, add-ons 

atau plug-in. Ini adalah dasar filosofi komunitas perangkat lunak bebas dan terbuka. 

[7]. 
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Untuk module tambahan yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah numpy 

library python. Module numpy merupakan paket untuk komputasi di pyhon. Dasar 

jenis yang disediakan oleh numpy adalah array n-dimensi, operasi matriks, indeks, 

operasi aritmatika, aljabar linear dasar dll. 

 
Python termasuk bahasa pemrograman komputer berorientasi objek yang 

menyediakan fitur – fitur yang mendukung pemrograman berorientasi objek. 

Memang tidak mudah menjelaskan pemrograman berorientasi objek, tetapi ada 

beberapa karakteristik yang dapat diketahui diantaranya: 

1. Program – program dibuat dari pendefinisian objek dan fungsi – fungsi dan 

kebanyakan perhitungan komputasi diekspresikan kedalam operasi pada objek. 

2. Masing – masing pendefinisian objek merujuk ke beberapa objek atau konsep 

yang sebenarnya pada dunia nyata dan fungsi – fungsi pada objek dianalogikan 

sebagai interaksi pada objek. 

 
Ide dasar dalam OOP (Objek Orientasi Program) adalah untuk mewakili objek 

power sistem di dunia nyata sebagai objek data dalam program. Karena dipenelitian 

ini hanya membahas aliran daya tiga fasa tak seimbang. Tidak membahas secara 

keseluruhan tentang OOP dalam python ini. 
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