
 
 

 
 
 
 
 
 

II. TINJAUAN PUSTAKA 
 
 
 
 

A. Sistem Tenaga Listrik 

 
Proses penyaluran tenaga listrik terdiri dari tiga komponen utama yaitu pembangkit, 

penghantar (saluran transmisi/distribusi), dan beban. Pada sistem transmisi berfungsi 

untuk mentransfer energi listrik dari unit-unit pembangkit di berbagai lokasi ke 

sistem distribusi yang pada akhirnya menyuplai beban1. Listrik sistem tiga fasa 

merupakan metode umum yang digunakan pada pembangkitan tenaga listrik arus 

bolak-balik, transmisi, dan distribusi 2.  

 
Dalam sistem tenaga tiga fasa, tegangan yang dihasilkan adalah sinusoidal dan sama 

besarnya, dengan  masing-masing fasa 120°. Namun resultan tegangan sistem tenaga 

pada ujung distribusi dan titik pemanfaatan menjadi tidak seimbang karena beberapa 

alasan. Sifat ketidakseimbangan termasuk ketidaksamaan besaran tegangan pada 

sistem fundamental frekuensi (under-voltage dan over-voltage), fundamental deviasi 

sudut fasa, dan ketidaksamaan tingkat dari distorsi harmonik antar fasa. Penyebab 

                                                             
1
 Marsudi, Djiteng, Operasi Sistem Tenaga Listrik (Jakarta: Balai Penerbit, 1990), hal.1. 

2 Terjemahan dari Stevenson, W.D., Elements of Power System Analysis Third Edition (New York: 
McGraw-Hill, 1975). 
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utamanya dari ketidakseimbangan tegangan adalah distribusi tidak merata dari beban 

satu fasa yang dapat terus berubah di sistem tiga fasa 3.  

 
Sistem distribusi biasanya dipecah menjadi tiga komponen: gardu distribusi 

(substation), distribusi primer, dan distribusi sekunder. Pada tingkat gardu, tegangan 

direduksi dan daya didistribusikan ke dalam jumlah yang lebih kecil ke pelanggan. 

Akibatnya satu gardu akan menyediakan daya ke banyak pelanggan. Dengan 

demikian jumlah jalur transmisi di dalam sistem distribusi lebih banyak dibandingkan 

dari sistem transmisi. Selain itu sebagian pelanggan terhubung pada salah satu dari 

ketiga fasa di sistem distribusi. Sehingga aliran daya untuk setiap jalur (fasa) berbeda 

dan sistem biasanya menjadi ‘tak seimbang’. Karakteristik ini perlu diperhitungkan 

dalam studi aliran beban yang berhubungan dengan jaringan distribusi 4. 

 

B. Studi Aliran Daya 

 
Analisis aliran daya merupakan dasar untuk mempelajari sistem tenaga bahkan 

bentuk aliran daya merupakan inti dari analisis aliran daya. Studi aliran daya sangat 

berharga untuk berbagai alasan. Sebagai contoh analisis aliran daya memainkan peran 

kunci dalam perencanaan penambahan atau ekspansi pada transmisi dan fasilitas 

pembangkit. Solusi dari aliran daya sering menjadi titik awal untuk banyak jenis 

analisa sistem tenaga. Sebagai tambahan, analisa aliran daya dan banyak 

                                                             
3
 Terjemahan dari von Jouanne A., Banerjee B.B., “Assessment of Voltage Unbalance”, dalam IEEE 

Trans. Power Delivery, No. 4, Oktober 2001 (IEEE, 2001), vol. 16, hal. 782-790.  
4 Cugnet, Pierre, “Chapter 2: Power Distribution Systems”, 
http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-61697-14555/unrestricted/Ch2.pdf (05 Februari 2014). 



9 
 

perluasannya merupakan unsur penting dari studi yang dilakukan dalam operasi 

sistem tenaga listrik5.  

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 

diidentifikasi tingkat pembebanannya6. 

Kompleksitas untuk memperoleh bentuk solusi dari aliran daya pada sistem tenaga 

timbul karena adanya perbedaan jenis data tertentu untuk tiap jenis bus. Meskipun 

formulasi persamaan yang cukup untuk mencocokkan jumlah dari variabel keadaan 

yang tidak diketahui itu tidak sulit seperti telah kita lihat, solusi bentuk tertutup cukup 

tidak praktis. 

Solusi digital dari masalah aliran daya mengikuti proses berulang-ulang dengan 

menetapkan nilai yang telah diperkirakan untuk bus tegangan yang tidak diketahui 

dan dengan menghitung nilai baru untuk setiap bus tegangan dari nilai perkiraan di 

bus lainnya serta daya aktif (P) dan daya reaktif (Q) yang ditentukan. Set nilai 

tegangan baru di setiap bus yang diperoleh digunakan untuk menghitung masih di 

satu set bus tegangan. Setiap perhitungan satu set baru tegangan disebut iterasi. 

                                                             
5
 Grigsby, L.L., The Electronic Power Engineering Handbook: Power Systems 3 Ed (Florida : CRC Press, 

2012). 
6
 Saadat, H., Power System Analysis (New York : McGraw-Hill, 1999). 
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Proses iterasi diulang sampai ada perubahan di tiap bus kurang dari nilai minimum 

(mismatch) yang ditentukan 7. 

Studi aliran daya, atau umumnya dikenal sebagai aliran beban, merupakan bentuk 

bagian terpenting dari analisis sistem tenaga. Dalam menyelesaikan masalah aliran 

daya, ada empat kuantitas yang terkait dengan setiap bus yakni magnitude tegangan  

|V|, sudut fasa δ, daya aktif P, dan daya reaktif Q. Pada sistem bus umumnya 

diklasifikasikan menjadi tiga jenis: 

1. Slack Bus 

Bus yang dikenal sebagai swing bus merupakan bus yang diambil sebagai 

referensi dimana magnitude (|V|) dan sudut fasa (δ) dari tegangan diketahui. 

Bus ini memberikan perbedaan antara beban yang dijadwalkan dan daya yang 

dihasilkan disebabkan oleh kerugian dalam jaringan 

2. Load Bus 

Pada bus ini daya aktif dan daya reaktif diketahui. Magnitude dan sudut fasa 

dari tegangan bus tidak diketahui. Bus ini juga dikenal P-Q bus. 

3. Voltage Controlled Bus 

Bus juga dikenal bus generator. Di bus ini daya aktif serta magnitude 

tegangan diketahui. Sudut fasa dari tegangan dan daya reaktif harus 

ditentukan. 

 

C. Persamaan Aliran Daya 

 

                                                             
7
 Grainger, J.J., Stevenson, W.D., Power System Analysis (New York : McGraw-Hill, 1994). 



11 
 

Mempertimbangkan banyaknya bus dari jaringan sistem tenaga yang ditunjukkan 

pada gambar dibawah ini,  

 

Gambar 1 Bus pada Sistem Tenaga 

dimana impedansi telah dikonversi ke per unit admitansi dalam MVA base, maka 

aplikasi dari KCL (Kirchoff Current Law) untuk bus yakni: 

�� =  ����� + ���(�� − ��)+ ���(�� − ��)+ ⋯ + ��� (�� − ��)  

    = (��� + ��� + ��� + ⋯ + ���)�� − ����� − ����� − ⋯ − ��� ��   

atau 

�� =  �� ∑ ��� − ∑ �����
�
���,���

�
���.���  [6]  

dimana  

��� = ∑ ���
�
���,���  dan ��� = ��� = − ���, maka 

�� = ����� + ∑ ���
�
�� �,��� ��  

    =  ∑ �����
�
���   

Daya aktif dan daya reaktif di bus i yakni 

�� + �� = ����
∗  

�� =
���� �

��
∗   
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Dengan mensubtitusikan Ii, maka 

�����

��
∗ = ����� + ∑ ���

�
���,��� ��  

Dari relasi diatas, formula matematika dari permasalahan aliran daya menghasilkan 

persamaan aljabar nonlinier dimana harus diselesaikan menggunakan metode iteratif 

[6].  

Sejak makalah yang bersifat teknis asli menggambarkan algoritma penyelesaian 

aliran daya yang muncul pada pertengahan tahun 1950-an. Kumpulan skema iterasi 

yang tak ada habisnya telah dikembangkan dan dilaporkan. Banyak dari kumpulan 

skema tersebut adalah variasi dari salah satu atau dua teknik dasar yang digunakan 

secara luas oleh industri saat ini: teknik Gauss-Seidel dan Nerwton-Raphson. Teknik 

yang lebih disukai dan digunakan oleh sebagian besar perangkat lunak aliran daya 

komersial merupakan variasi dari teknik Newton8. 

Meskipun metode Gauss-Seidel merupakan metode popular pertama untuk 

perhitungan aliran beban, namun metode Newton-Raphson sekarang umum 

digunakan. Metode Newton-Raphson memiliki karakteristik konvergensi yang lebih 

baik dan untuk banyak sistem lebih cepat daripada metode Gauss-Seidel, yang 

dimana memiliki banyak waktu per iterasi tetapi membutuhkan sedikit iterasi. 

Sedangkan Gauss-Seidel lebih membutuhkan lebih banyak iterasi. Angka tersebut 

akan terus meningkat dengan membesarnya ukuran sistem9. 

                                                             
8
 Terjemahan dari “IEEE Recommended Practice for Industrial and Commercial Power Systems 

Analysis”, dalam The Brown Book. IEEE Std 399, (IEEE, 1997), hal. 141-142. 
9
 Weedy, B.M. et al, Electric Power System 5 Ed (West Sussex : John Wiley & Sons Ltd, 2012). 



13 
 

Pada metode Newton-Raphson untuk penyusunan matriks Jacobi menggunakan 

turunan parsial. Berikut penyelesaian aliran daya kompleks pada sistem AC: 

∆� = �
∆�
∆�

�= �
�� ��

�� ��
��

∆�
∆|�|

� 

dimana J merupakan matrik Jacobi. 

 

D. Sistem Tiga Fasa Tak Seimbang 

 
Untuk jenis gangguan yang tidak setimbang, maka sistem tiga fasa yang tidak 

setimbang dapat direpresentasikan dengan menggunakan komponen simetrisnya. 

Komponen simetris memungkinkan besaran-besaran fasa yang tidak setimbang 

seperti arus dan tegangan digantikan oleh tiga komponen simetris setimbang yang 

terpisah. 

Berdasarkan teori C.L. Fortescue, fasor tiga fasa tak seimbang dari sistem tiga fasa 

dapat diselesaikan ke dalam fasor sistem tiga fasa seimbang sebagai berikut: 

1. Komponen urutan positif terdiri dari komponen tiga fasa seimbang dengan 

urutan fasa abc. 

2. Komponen urutan negatif terdiri dari komponen tiga fasa seimbang dengan 

urutan fasa acb. 

3. Komponen urutan nol terdiri dari komponen tiga fasa tunggal, semua sama 

besarnya tetapi dengan sudut fasa yang 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: 
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�� = ��
� + ��

� + ��
� 

�� = ��
� + ��

� + ��
� 

�� = ��
� + ��

� + ��
� 

Sehingga menjadi: 

�� = ��
� + ��

� + ��
� 

�� = ��
� + ����

� + ���
� 

�� = ��
� + ���

� + ����
� 

Persamaan diatas dapat dibentuk ke dalam matriks menjadi: 

�

��

��

��

� = �
1 1 1
1 �� �
1 � ��

� �
��

��

��

� 

dimana komponen simetris yakni besaran-besaran hasil dari perhitungan matematis, 

dalam dunia praktek komponen tersebut tidak terukur sehingga: 

�
��

��

��

� =
1

3
�
1 1 1
1 � ��

1 �� �
� �

��

��

��

� 

Jika dinotasikan dalam bentuk matriks maka: 

���� = [�]���� 

���� = [�]� ����� 

Daya pada sistem tiga fasa adalah jumlah daya setiap fasa maka: 

��� = ����
∗ + ����

∗ + ����
∗ 

����� = [����]�[����]∗ 

maka dalam bentuk matriks: 
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����� = [�� �� ��] �

��
∗

��
∗

��
∗
� 

 

E. Pemodelan Perangkat Lunak Sistem Tenaga 

 
Arsitektur yang memungkinkan untuk paket perangkat lunak analisis sistem tenaga 

menurut F. Milano sebagai berikut: 

1. Parsing input data 

Dimana input data dapat didefinisikan sebagai teks biasa atau melalui 

perangkat grafis. Dengan nada yang sama, tidak ada alasan dalam mengadopsi 

format data asalkan cocok untuk input data yang disediakan. 

2. Initialization of power flow device 

Setelah input data diberikan, inisialisasi perangkat aliran data terdiri dalam 

pembuatan instance (variabel) dari seluruh perangkat yang digunakan dalam 

analisis aliran daya dan mengisi instance tersebut dengan data yang diberikan 

oleh parser. Dalam analisis aliran daya kita harus mendefinisikan setidaknya 

berupa bus, jalur transmisi, generator statis, dan beban. 

3. Power flow analysis 

Analisa aliran daya merupakan pemecahan masalah umum yang mencari 

nilai-nilai kosong dari persamaan nonlinier tetapi tidak mengandung informasi 

mengenai jaringan atau perangkat yang ada pada jaringan. 

4. Initialization of remaining device 
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Setelah menyelesaikan analisis aliran daya, adapun kebiasaan umum 

setelahnya untuk menginisialisasikan perangkat-perangkat dinamis seperti 

mesin sinkron, tegangan primer, regulator tegangan, dan lain-lain. Inisialisasi 

terdiri dalam pembuatan instance dari seluruh perangkat yang dibutuhkan, 

menetapkan data ke instance dan melakukan komputasi keadaan nilai awal 

dan variable aljabar. 

5. Statis or dynamic analyses 

Setelah diberikan nilai/titik kesetimbangan (equilibrium point), beberapa 

analisis tingkat lanjut perlu dilakukan contohnya continuation power flow dan 

optimal power flow. 

6. Output storage and display 

Langkah terakhir adalah untuk menampilkan hasil  dalam format yang mudah 

digunakan. Laporan berupa file, tabel, plot dan teknik visualisasi lainnya 

dapat membantu memahami dan menginterpretasikan hasil. Sedangkan untuk 

input data ataupun jika ada editor line diagram pilihannya tidak terbatas hanya 

satu tool atau output format saja 10. 

 

Gambar 2 Prosedur Pengembangan Software Simulasi 

                                                             
10

 Terjemahan dari Milano, F, Power System Modelling and Scripting (London : Springer, 2009). 
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Gambar 2 menunjukkan langkah-langkah yang terlibat dalam pengembangan analisis 

steady-state (seperti power flow). Proses pembangunan dimulai dengan memodelkan 

dunia nyata yang merupakan sistem fisiknya. Prilaku dari sistem fisik secara 

matematis dimodelkan berupa persamaan aljabar atau differensial, maupun linier atau 

nonlinier. Persamaan matematis dan data ini disesuaikan dengan komponen fisik 

yang diterjemahkan ke dalam model perangkat lunak, yang menggambarkan 

spesifikasi data dimana semua operasi dilakukan. Pemodelan perangkat lunak 

memainkan peran penting dalam mempresentasikan model matematis dari sistem ke 

dalam memori komputer. Model perangkat lunak yang dikembangkan kemudian 

diimplementasikan ke dalam bahasa pemprograman untuk mendapatkan modul 

simulasi penuh 11. 

 

F. Scripting Power System 

 
Pada proses ini sebenarnya cukup langka dalam prakteknya, setidaknya apakah sesuai 

dengan standar analisis dari permasalahan aliran daya atau integrasi domain 

waktunya. Baik mahasiswa, yang menyedihkan lagi beberapa peneliti sering 

menggunakan paket perangkat lunak tertutup (closed software package) seperti 

ETAP, EDSA, IPSA Power, PowerWorld. dan lain-lain untuk memecahkan masalah 

yang ditugaskan. 

                                                             
11 Selvan, M.P, Synopsis of: Object-Oriented Modeling and Implementation for Steady State Analysis 
of Power System (Madras : Indian Institute of Technology, 2005). 
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Gambar 3 Pendekatan  studi sistem fisik berdasarkan close software package 

 

Gambar 3 memperlihatkan bahwa istilah closed software package mengacu pada 

kurangnya kebebasan untuk memodifikasi source code dari perangkat lunak tertentu. 

Dalam hal ini produk komersial umumnya tertutup. Namun juga ada proyek 

(umumnya FOSS/Free and Open Source Software) yang bebas didistribusikan tetapi 

tertutup (secara efek praktisnya) jika source code tidak disediakan atau jika 

disediakan terlalu rumit untuk dikuasai dalam waktu tertentu.  

Jelasnya, keuntungan utama dari menggunakan paket perangkat lunak tertutup untuk 

mempersingkat waktu. Di sisi lain, kelemahan perangkat lunak tertutup jelas pada 

bidang edukasi.  

Bagi sarana edukasi paket perangkat lunak tertutup memiliki kelemahan antara lain: 

1. Pengguna sering mengabaikan langkah-langkah perhitungan matematis. 

2. Menerima hasil yang didapat oleh perangkat lunak tertutup tanpa ingin 

mengetahui prosesnya. 



19 
 

 

Gambar 4 Pendekatan sistem fisik berdasarkan open software 

 

Pada gambar 4 merupakan pendekatan yang diusulkan untuk mempelajari sistem fisik 

berdasarkan perangkat lunak terbuka yang dimana paket perangkat lunak open dapat 

berdiri sendiri untuk aplikasi individual atau tersedia dalam proyek open source yang 

dapat dengan mudah dikuasai dan dimodifikasi oleh pengguna. Tentu saja, 

menerapkan paket perangkat lunak secara keseluruhan dapat mengakibatkan suatu 

tugas yang sangat besar rata-rata pada mahasiswa. Tapi menurut pendekatan ini, 

bahwa tidak perlu pengguna menerapkan keseluruhan arsitektur, hanya pengaturan 

terbatas pada modifikasi, ekstensi, add-ons atau plug-in. Jika ekstensi sudah layak, ini 

dapat digunakan oleh orang lain dan proyek dapat dikembangkan. 

Penulisan atau scripting kode yang cocok dalam komputasi dan memenuhi syarat 

untuk analisis sistem tenaga menurut F. Milano sebagai berikut: 
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1. Memiliki fungsi dasar matematika (seperti eksponensial, logaritma, 

trigonometri). 

2. Mendukung bilangan kompleks 

3. Mendukung multi-dimensional arrays (operasi elemen dengan elemen dan 

slicing) 

4. Mendukung aljabar linier 

5. Sparse matrices (teknik manipulasi fraction dari elemen nol dalam matrik) 

6. Mendukung analisis eigenvalue (dibidang aljabar vektor) dari matrik non-

simetri. 

Salah satu pemprograman yang memenuhi syarat tersebut adalah salah satunya 

bahasa pemprograman Python.  

Python merupakan bahasa pemprograman interpretatif multiguna12, dengan filosofi 

perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python diklaim sebagai 

bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan sintaksis kode yang 

sangat jelas13, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka standar yang besar serta 

komprehensif . 

G. Teknik Visualisasi Berbasis GIS (Geographic Information System) 

 
Karena penyajian one-line diagram memiliki kemungkinan penting dalam analisis 

jaringan sistem tenaga, maka dipilih untuk mengkonsentrasikan  analisis tersebut 

sejalan dengan prinsip umum yang bisa dilakukan pada tipe-tipe diagram listrik 

                                                             
12

 “What is Python Good for?”. http://docs.python.org/2/faq/general.html#what-is-python-good-for 
(8 Februari 2014). 
13

 “General Python FAQ”. http://docs.python.org/2/faq/general#what-is-python (8 Februari 2014). 
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lainnya. Komponen dari jenis antarmuka program sistem tenaga dapat dipisah 

menjadi tiga kategori: 

1. Komponen kegunaan secara umum 

Komponen dimana elemen umum yang ada pada beberapa antarmuka grafis 

seperti pushbutton, pulldown menu, serta popup menu. Mereka disediakan 

dengan toolkit dan memegang peranan penting dalam pelaksanaan protokol 

dialog umum. 

2. Grafik 2D atau 3D 

Digunakan untuk memplot variable dan seringkali mengizinkan untuk 

berinteraktif.  

3. Komponen sistem tenaga tertentu 

Mempresentasikan komponen secara simbolik yang relevan dan proses dari 

sistem tenaga. 

Representasi dari komponen sistem tenaga tertentu dapat dipisahkan sebagai berikut: 

1. Connectivity 

Menunjukkan bagaimana komponen sistem dihubungkan (berupa garis dll.). 

2. State 

Menunjukkan keadaan dari beberapa komponen. Keadaan ini biasanya 

diindikasikan dengan simbol atau warna. 

3. Magnitude 

Menunjukkan besaran dari variable yang relevan. Banyak kasus pada besaran 

diindikasikan dalam bentuk kotak berisi nilai atau dengan grafik. 

4. Trend 
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Di situasi manapun, dan khususnya dalam aplikasi on-line, trend dari 

beberapa variabel sistem bisa menjadi penting daripada nilai mutlaknya. 

Bagaimanapun, representasi dari trend tidak tertuju pada semua aplikasi 

antarmuka14. 

Manfaat dari pendekatan/penyajian one-line diagram adalah ketika menggunakan 

representasi statis, seperti halnya gambar pada kertas, pembaca dapat dengan cepat 

memahami aliran daya yang melalui sebagian besar dari sistem. 

Geographic information System (GIS) merupakan alat berbasis komputer untuk 

pemetaan dan menganalisis hal yang ada dan peristiwa yang terjadi di bumi. 

Teknologi GIS mengintegrasikan operasi database umum seperti query dan analisis 

statistik dengan visualisasi unik dan manfaat analisis geografis yang ditawarkan oleh 

map. Kemampuan ini membedakan GIS dari sistem informasi lainnya dan 

membuatnya berharga untuk berbagai perusahaan umum dan pribadi untuk 

menjelaskan peristiwa-peristiwa, memprediksi hasil, dan strategi perencanaan15. 

Secara teoritis, objek yang ada dalam GIS dapat dibagi menjadi 2 jenis informasi. 

Jenis pertama yang terkait dengan lokasi mereka di bumi lebih dikenal dengan istilah 

data spasial. Jenis kedua yang mengidentifikasi properti non-spasial dari objek dan 

disebut sebagai data atribut. Data atribut dapat diukur dalam skala nominal, ordinal, 

                                                             
14

 Terjemahan dari de Azevedo,G.P., et al, “Enhancing the Human-Computer Interface of Power 
System Applications” dalam IEEE Trans. Power Systems, No. 2, Vol. 11, Mei 1996 (IEEE, 1996), hal. 
646-652. 
15

 Terjemahan dari Wainwright, I., “Engineering the benefits of a geographical information system: 
the business case for GIS” dalam Engineering the Benefits of GIS(Digest No:1977/105), (IEE 
Colloquium on. 2/1-2/7, 1997). 
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interval, dan rasio. Atribut inilah yang biasanya digunakan oleh ilmuwan non-spasial 

untuk menggambarkan klasifikasi objek sesuai nilai atribut yang dimiliki. 

 

Gambar 5 Objek aplikasi GIS 

Gambar 5 diatas merupakan objek dari aplikasi GIS dimana aplikasi komputing dan 

representasi komputer berinteraksi satu sama lain mengubah dari fenomena geografis 

atau dunia nyata ke bentuk visualisasi atau dunia simulasi. Dalam rangka untuk 

membawa dunia nyata ke dalam bentuk GIS, kita harus menggunakan model 

sederhana dari dunia nyata16. 

 

Gambar 6 Antarmuka antara program load flow dan database GIS 

 

Dari gambar diatas data grafik serta data non-grafik diambil dari database GIS yang 

sangat efisien dengan antarmuka MMI (Man-Machine Interface). Model jaringan 

dapat diambil dari database GIS dari data tracing. Penggunaan bahasa program 
                                                             
16

 Taufik. Sistem Informasi Geografis (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 2005). 
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dalam hal ini adalah script file digunakan untuk melacak data dari atribut GIS untuk 

membangun input data load flow. Hasil load flow dari sistem diselesaikan dengan 

program load flow, kemudian disimpan kembali ke database GIS. 

 

H. Perangkat Lunak Pendukung 

 
Perangkat lunak yang digunakan pada proses pengerjaan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Python Programming Language 

Python merupakan bahasa pemprograman interpretatif multiguna. dengan 

filosofi perancangan yang berfokus pada tingkat keterbacaan kode. Python 

diklaim sebagai bahasa yang menggabungkan kapabilitas, kemampuan, dengan 

sintaksis kode yang sangat jelas, dan dilengkapi dengan fungsionalitas pustaka 

standar yang besar serta komprehensif17. 

Pada penelitian ini, berikut library dari Python dalam mengimplementasikan 

teknik visualisasi antara lain: 

1. PyGTK 

Merupakan salah satu library Python khususnya dalam pembuatan GUI 

(Graphic User Interface). Aplikasi dari PyGTK  bersifat multiplatform 

dapat dijalankan di Linux, Windows, MacOS X dan platform lainnya. 

2. Matplotlib Basemap Toolkit 

                                                             
17 Wikipedia Indonesia. “Python (bahasa pemrograman)”. 
http://id.wikipedia.org/wiki/Python_%28bahasa_pemrograman%29 (8 Februari 2014) 
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Merupakan salah satu library Python khususnya dalam memplot dua 

dimensi pada map. Berikut contoh penggunaan aplikasi Basemap saat 

penangkapan gambar map titik kebakaran hutan di Brazil. 

 

Gambar 7 Salah satu aplikasi Basemap18. 

 

2. PostgreSQL 

Merupakan implementasi database relasional yang sangat baik, memiliki fitur 

lengkap, open source, dan bebas digunakan. PostgreSQL dapat digunakan dari 

hampir semua bahasa pemprograman meliputi C, C++, Perl, Python, Java, Tcl, 

dan PHP. PostgreSQL juga telah memenangkan beberapa penghargaan, 

termasuk Choice Award Linux Journal Editor untuk Database Terbaik tiga kali 

(untuk tahun 2000, 2003, dan 2004) dan Linux New Media Award 2004 untuk 

Best Database System. 

 

 

                                                             
18

 Gambar diambil dari Pyevolve. “Python: accessing near real-time MODIS images and fire data from 
NASA’s Aqua and Terra satellites”. http://pyevolve.sourceforge.net/wordpress/?p=86 (10 Februari 
2014) 


