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ABSTRAK 
 
Kestabilan sistem tenaga listrik didefinisikan sebagai kemampuan dari sistem untuk menjaga kondisi operasi 
yang seimbang dan kemampuan sistem tersebut untuk kembali ke kondisi operasi normal ketika terjadi 
gangguan. Sedangkan ketidakstabilan sistem dapat terjadi dalam berbagai bentuk, tergantung dari konfigurasi 
sistem dan model operasinya. Sistem akan masuk pada kondisi ketidakstabilan tegangan ketika  terjadi 
gangguan, peningkatan beban atau pada saat terjadi perubahan kondisi sistem yang disebabkan oleh drop 
tegangan yang tidak terkontrol. Stabilitas steady-state dapat didefinisikan sebagai kemampuan sistem tenaga 
listrik untuk tetap menjaga sinkronisasi diantara mesin dalam sistem dan saluran external apabila terjadi 
perubahan beban baik secara normal ataupun lambat. Batas stabilitas syarat diterapkan untuk kondisi tunak dan 
kondisi sementara. Sistim PU (Per-Unit), merupakan cara penyederhanaan suatu nilai perhitungan yang sangat 
bermanfaat dalam analisa sistem tenaga listrik, yang melibatkan saluran transmisi, transformator dan generator. 
Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan saat pelaksanaan peneltian tugas akhir di PT. Lestari Banten 
Energy, diawali dengan observasi dilapangan kemudian studi literatur setelah itu pengambilan dan pengolahan 
data, selanjutnya  studi bimbingan dan yang terakhir yakni pembuatan laporan. Tahapan ini di lakukan untuk 
memperoleh data-data mesin pada pembangkit antara lain turbin, generator, transformator, dan data transmisi. 
Sehingga pada tugas akhir ini penulis mengambil judul “Analisis Batas Kestabilan Steady State Pada 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap Yang Terhubung Ke Jaringan (Studi Kasus di PLTU Lestari Banten Energy)” 
yang bertujuan untuk menganalisis kestabilan steady state yang terhubung ke jaringan pada PLTU Lestary 
Banten Energy. Kesimpulan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui batas kestabilan steady-state yang 
dimungkinkan ditransfer melalui jaringan transmisi dalam satuan per-unit, untuk daya maksimum yang 
dimungkinkan ditransfer melalui dalam satuan per-unit untuk jaringan new balaraja 1 dan new balaraja 2 
masing-masing sebesar 17.126 p.u atau 8563 MW  dan untuk daya maksimum yang dimungkinkan ditransfer 
melalui jaringan new suralaya 1 dan new suralaya 2 yakni sebesar 24.9 p.u atau 12472.83 MW. Jadi sistem 
masih dikatakan stabil jika daya maksimal pembangkit masih kurang atau dibawah dari batas daya maksimal 
sistem  secara steady-state. Atau sebaliknya jika daya maksimal pembangkit melebihi batas daya maksimal dari 
sistem secara steady-state maka  sistem dikatakan tidak stabil. 
  
Kata Kunci: Kestabilan, Stabilitas Steady-State, Daya Maksimum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. PENDAHULUAN 
Pembangkit Listrik Tenaga Uap PT. Lestari Banten 
Energy (LBE) memiliki satu unit pembangkit 
dengan kapasitas terpasang 1X660 MW. Kestabilan 
sistem tenaga listrik didefinisikan sebagai 
kemampuan dari sistem untuk menjaga kondisi 
operasi yang seimbang dan kemampuan sistem 
tersebut untuk kembali ke kondisi operasi normal 
ketika terjadi gangguan. Sedangkan ketidakstabilan 
sistem dapat terjadi dalam berbagai bentuk, 
tergantung dari konfigurasi sistem dan model 
operasinya. Sistem akan masuk pada kondisi 
ketidakstabilan tegangan ketika  terjadi gangguan, 
peningkatan beban atau pada saat terjadi perubahan 
kondisi sistem yang disebabkan oleh drop tegangan 
yang tidak terkontrol. 
 
Variasi periodik dalam torsi yang diterapkan pada 
generator menyebabkan variasi kecepatan yang 
berbeda-beda. Variasi periodik yang dihasilkan 
dalam tegangan dan frekuensi ditransmisikan ke 
generator yang terhubung ke sistem. Osilasi motor-
motor yang disebabkan oleh variasi tegangan dan 
frekuensi kadang-kadang menyebabkan generator 
kehilangan sinkronisme sepenuhnya jika frekuensi 
alami osilasi mereka bertepatan dengan frekuensi 
osilasi yang disebabkan oleh beban. 
Mempertahankan sinkronisme antara berbagai 
bagian dari sistem tenaga menjadi semakin sulit, 
namun, seiring sistem dan interkoneksi sistem terus 
tumbuh. Kecenderungannya adalah sistem tenaga 
atau bagian-bagian komponennya untuk 
mengembangkan kekuatan untuk menjaga 
sinkronisme dan kesetimbangan dikenal sebagai 
stabilitas. Banyak penelitian telah dikhususkan 
untuk stabilitas sejak sekitar tahun 1920. (William 
D Stevenson, 1990 : 319). 
 
Stabilitas dan batas stabilitas didefinisikan dalam 
"Standart Definisi Persyaratan Listrik" Amerika, 
yang disiarkan oleh American Institute of Electrical 
Enginers. (William D Stevenson, 1990 : 320) . 
 
Sistem tenaga yang sangat sederhana terdiri dari 
generator yang terhubung ke bus tanpa batas. 
Hampir sama sederhananya adalah sistem yang 
hanya berisi dua mesin sinkron. Karena mesin yang 
terletak di salah satu titik dalam sistem daya 
biasanya bertindak bersama, itu adalah kebiasaan 
dalam studi stabilitas untuk mempertimbangkan 
semua mesin pada satu titik sebagai satu mesin 
besar. Seringkali mesin yang tidak benar-benar 
terhubung ke bus yang sama tetapi tidak dipisahkan 
oleh garis reaktansi tinggi dapat disatukan dan 
dianggap sebagai satu mesin. Faktor yang 
memengaruhi stabilitas sistem dua-mesin, atau 
stabilitas salah satu mesin yang terhubung ke bus 
tak terbatas, adalah sama dengan yang 
memengaruhi sistem multi-mesin. (William D 
Stevenson, 1990 : 321).  

2. LANDASAN TEORI 
Stabilitas steady state dapat didefinisikan sebagai 
kemampuan sistem tenaga listrik untuk tetap 
menjaga sistem apabila terjadi penambahan daya 
secara perlahan sampai kekapasitas maksimal dari 
pembangkit. Stabilitas steady-state bergantung 
kepada batas-batas transmisi dan kapasitas 
pembangkitan. 
 
Stabilitas, ketika digunakan dengan mengacu pada 
sistem daya, adalah atribut dari sistem, atau bagian 
dari sistem, yang memungkinkannya untuk 
mengembalikan kondisi sistem saat terjadi 
gangguan di antara elemennya, sama dengan atau 
lebih besar dari kekuatan yang mengganggu 
sehingga memulihkan keadaan keseimbangan 
antara elemen-elemen. (William D Stevenson, 1990 
: 320). 
 
Batas stabilitas adalah aliran daya maksimum yang 
mungkin melalui beberapa titik tertentu dalam 
sistem ketika seluruh sistem atau bagian-bagian dari 
sistem di mana batas stabilitas mengacu beroperasi 
dengan stabilitas. Batas stabilitas syarat diterapkan 
untuk kondisi tunak dan kondisi sementara. Batas 
stabilitas steady-state mengacu pada aliran daya 
maksimum yang mungkin melalui titik tertentu 
tanpa kehilangan stabilitas ketika daya dinaikkan 
secara bertahap. Batas stabilitas transient mengacu 
pada aliran maksimum kekuatan yang mungkin 
melalui suatu titik tanpa kehilangan stabilitas ketika 
gangguan tiba-tiba terjadi. (William D Stevenson, 
1990 : 320). 
 
Definisi sistem per-unit untuk suatu kuantitas ialah 
perbandingan kuantitas tersebut terhadap nilai 
dasarnya yang dinyatakan dalam desimal. Atau 
dengan kata lain satuan per-nit merupakan sistem 
peskalaan guna mempermudah kalkulasi atau 
proses perhitungan dalam menganalisa sebuah 
sistem jaringan listrik. Nilai sesungguhnya mungkin 
berupa bilangan kompleks, namun nilai basis yang 
ditetapkan adalah bilangan nyata. Oleh karena itu 
sudut fasa nilai dalam per-unit sama dengan sudut 
fasa nilai sesungguhnya. 
 
Sistim PU (Per-Unit), merupakan cara 
penyederhanaan suatu nilai perhitungan yang 
sangat bermanfaat dalam analisa sistem tenaga 
listrik, yang melibatkan saluran transmisi, 
transformator dan generator.  Penyederhanaan 
perhitungan ini adalah dengan menyatakan suatu 
nilai tertentu seperti Daya, Tegangan, Arus, 
Impedansi maupun Admitansi kedalam satuan per-
unit yang nantinya bila diinginkan untuk 
mengetahui nilai sebenarnya dapat dirujuk kembali 
ke nilai referensinya. 
 
Kalau dilihat dari penggunaannya, sistim PU 
tersebut hanyalah merupakan metode atau cara 



menskalakan suatu nilai parameter listrik terhadap 
nilai refrensi atau pada metode Sistim PU dikenal 
dengan istilah base. Sehingga persamaan dasar 
untuk sistim PU ini adalah  sebagai berikut : 
per-unit _ 	

_
      (2.1) 

 
2.2.1.1.1 Menetapkan MVA Base 
Pertama kita menetapkan nilai daya semu Sbase = 
(Power Base). Nilai  Sbase dipilih secara bebas dan 
biasanya dipilih angka yang memberi kemudahan 
dalam proses analisa yakni angka bulat yang 
mendekati ratingnya dalam analisa sistem tenaga.  
 
2.1.1.1.2 Menetapkan Tegangan Base 
Selanjutnya menetapkan tegangan base baik sisi 
tegangan rendah (TR) maupun tegangan tinggi 
(TT). Vbase = basis tegangan (V). Sama halnya 
dengan Sbase, Vbase juga dapat ditetapkan secara 
bebas,  dalam prakteknya Vbase  sama dengan nilai 
nominal tegangan line-to-line (VL-L) sistim yang 
akan dianalisa tersebut.  
 
2.2.1.1.3 Menetapkan Tegangan Pada Beban 
Untuk tegangan pada ujung beban sudah diketahui 
yakni 1 per-unit, dikatakan satu per-unit 
dikarenakan pada ujung beban yakni infinity bus 
atau bus tak hingga.  
 
2.2.1.1.4 Menentukan Arus Base Dalam Ampere 
Sebelum menentukan impedansi dasar arus terlebih 
dahulu kita menghitung arus base pada tegangan 
rendah dan tegangan tinggi terlebih dahulu. Dengan 
menggunakan persamaan di bawah ini: 
Ibeban = S3휑base / √3Vbase          (2.2) 
Dikarenakan  S3ϕbase biasanya ditulis dalam 
satuan kVA atau MVA dan tegangan (V) dalam 
satuan kilo Volt atau kV , maka Ibase menjadi : 
Base current in amperes= 	

√ 		 	 	 	 	
  (2.3) 

 
2.2.1.1.5 Menentukan Arus Beban Di Sisi 
Penerima Dalam Satuan Per-Unit 
Langkah selanjutnya yakni menentukan arus beban 
di sisi penerima dalam satuan per-unit. Dengan cara 
membagi membagi arus beban dan arus base dalam 
satuan kilo ampere. Dengan menggunakan 
persamaan di bawah. 
Ibeban = S3휑/ √3Vbase      (2.4) 
Ibeban per-unit =       (2.5) 

 
2.2.1.1.6 Menetapkan Base X   Z Atau Impedansi 
Dasar Dalam Saluran Transmisi 
Selanjutnya menetapkan base x   z atau impedansi 
dasar dalam saluran transmisi. Dengan 
menggunakan persamaan di bawah. 
Base impedance= ( 	 	 	 ) 	 	 .

	
      (2.6) 

 
2.2.1.1.7 Menentukan Impedansi Atau Reaktansi 
Dalam Satuan Per-Unit 

Setelahimpedansi dasar dalam saluran transmisi dan 
impedansi  pada transmisi diketahui selanjutnya 
menghitung X saluran transmisi dalam satuan per-
unit. Dengan menggunakan persamaan di bawah. 
XLpu = 	 	 	 	 	

	 	 	
     (2.7) 

 
2.2.1.1.8 Menentukan Impedansi Atau Reaktansi 
Transformator dan Generator Dalam Satuan 
Per-Unit 
Setelah impedansi dasar dalam transformator dan 
Generator diketahui selanjutnya menghitung X 
generator dan transformator dalam satuan per-unit. 
Dengan menggunakan persamaan di bawah. 
XTpu = 	 	 	 	 	

	 	 	
     (2.8) 

XGpu = 	 	 	 	 	
	 	 	

     (2.9) 
 

2.2.1.1.9 Mencari Total Reaktansi Dalam Satuan 
Per-Unit 
Untuk mencari Pmax atau daya maksimum terlebih 
dahulu kita harus mengetahui XTotal dalam satuan 
per-unit dari ketiga mesin antara lain reaktansi 
generator, reaktansi transformator, dan reaktansi 
transmisi. Dengan menggunakan persamaan di 
bawah. 
XTotal = XG + XT + XL    (2.10) 

 
 
2.2.1.1.10 Menentukan Tegangan Generator 
Dalam Satuan Per-Unit 

Untuk menghitung tegangan generator  
dalam satuan per-unit, semua data yang diperlukan 
harus sudah dikonversi menjadi satuan per-unit. 
Menghitung tegangan generator dapat dicari 
menggunakan persamaan di bawah ini. 
Eg = I x X+ E∞     (2.11) 
 
2.2.1.1.11 Perhitungan Daya Maksimum Yang 
Dimungkinkan Ditransfer 
Demikian pula batas daya yang ditransfer melalui 
jaringan dapat ditemukan melalui persamaan: 

푃 = 	 |	∙|	 |

| |      (2.12) 
 

2.2.1.1.12 Mencari Pmax dalam satuan MW  
Setelah Pmax dalam satuan per-unit ditemukan 
kemudian kita dapat mentukan Pmax dalam satuan 
megawatt. Dengan menggunakan persamaan di 
bawah. 
Pmax (MW) = Pmax per-unit x MVA Base  (2.13) 

 
2.2.1.1.13 Mencari Kapasitas Arus Maksimum 
Pada Saluran Transmisi 
Untuk mengetahui kapasitas arus maksimum yang 
dapat ditransfer oleh saluran transmisi kita dapat 
mencari melalui persamaan di bawah. 
S  = V x I     (2.14) 

 
Jika resistensi diabaikan, diagram impedansi urutan 
positif untuk sistem dua mesin di mana X 



mencakup reaktansi sinkron per-unit dari generator 
dan beban dan reaktansi dari sirkuit penghubung. 

 
Karena resistensi diabaikan, tidak ada 

kerugian I2R, dan semua daya listrik yang 
dikembangkan oleh generator diterima oleh 
tranformator. 

 
3. METODE PENELITIAN 
Metode penelitian adalah suatu cara yang harus 
ditempuh peneliti untuk mencapai suatu tujuan 
yang diinginkan, tujuan dari penelitian adalah untuk 
mengetahui permasalahan yang ada di lapangan 
dengan cara yang sesuai dengan prosedur 
penelitiannya

. 
Gambar 3.6 Diagram Alir Metode Penelitian 

Diawali dengan studi literatur selanjutnya  studi 
bimbingan kemudian dilanjutkan pengambilan dan 
pengolahan data dan yang terakhir yakni pembuatan 
laporan maka penulis mengambil judul “Analisis 
Kestabilan Steady State Pada Pembangkit Listrik 
Tenaga Uap Yang Terhubung Ke Jaringan (Studi 
Kasus di PLTU Lestari Banten Energy)”. 
 
 
 
 
 

4. HASIL PEMBAHASAN 
 

4.1 Analisis Perhitungan Kestabilan Steady-
State Pada Pembangkit Yang Terhubung Ke 
Jaringan 
 
4.1.1 Analisa Kestabilan Steady-State Dari 
Pembangkit Ke Jaringan New Balaraja 1 dan 2. 
Batas stabilitas steady-state yakni mempunyai ciri 
ketika sistem sedang beroperasi secara perlahan 
kemudian batas maksimal yang bisa stabil ketika 
ditambah sedikit demi sedikit daya agar dapat 
mencapai ke kapasitas maksimal. 

 
4.1.1.1 Menetapkan MVA Base 
Pertama kita menerapkan nilai daya semu Sbase = 
(Power Base). Nilai daya semu dapat ditetapkan 
secara bebas. Nilai daya yang dihasilkan yakni 
sebesar 500 MVA. 
 
4.1.1.2 Menetapkan Tegangan Base 
Selanjutnya menetapkan tegangan base baik sisi 
tegangan rendah (TR) maupun tegangan tinggi 
(TT). Vbase = basis tegangan (V). Sama halnya 
dengan Sbase, Vbase juga dapat ditetapkan secara 
bebas,  dalam prakteknya Vbase  sama dengan nilai 
nominal tegangan line-to-line (VL-L) sistim yang 
akan dianalisa tersebut.  
Basis tegangan berikut: 
Di saluran transmisi atau tegangan tinggi : 500 kv 
Di garis transmisi              : 20  x   = 500 kv 
Di dalam rangkaian generator atau tegangan rendah 
 : 20 kv 
Di dalam rangkaian generator : 500  x   = 20 kv 
 
4.1.1.3 Menetapkan Tegangan Pada Beban 
Untuk tegangan pada ujung beban sudah diketahui 
yakni 1 per-unit, dikatakan satu per-unit 
dikarenakan pada ujung beban yakni infinity bus 
atau bus tak hingga. Berapapun daya yang dikirim 
akan diterima karena infinity bus merupakan suatu 
sistem jaringan tenaga listrik yang memiliki 
tegangan dan frekuensi konstan terlepas dari 
pengaruh perubahan beban (dinamika beban) yang 
disuplai atau yang terkoneksi dengan jaringan 
tersebut. Jadi berapapun jumlah daya nyata dan 
daya reaktif yang disuplai tidak akan 
mempengaruhi besarnya tegangan dan frekuensi 
pada jaringan tersebut. 

 
4.1.1.4 Menentukan Arus Base Dalam Ampere 
Menghitung arus base pada sisi tegangan rendah 
dan tinggi terlebih dahulu. Dengan menggunakan 
persamaan 2.3 yakni sebagai berikut. 

Ibase  =  	
√ 		 	 	 	 	

 

Ibase  =  . 	
√ 		 	

 

Ibase = 14.4318 A 



Jadi, arus base pada sisi tegangan rendah yakni 
sebesar 14434.18 Ampere. 

Ibase  =  	
√ 		 	 	 	 	

 

Ibase  =  . 	
√ 		 	

 

Ibase    = 577.36 A 

Jadi, arus base pada sisi tegangan tinggi yakni 

sebesar 577.36 Ampere. 

 
4.1.1.5  Menentukan Arus Beban Di Sisi 
Penerima Dalam Satuan Per-Unit 
Langkah selanjutnya yakni menentukan arus beban 
di sisi penerima dalam satuan per-unit. Dengan cara 
membagi membagi arus beban dan arus.  
Untuk mencari nilai beban kita dapat menggunakan 
persamaan 2.4 yakni sebagai berikut. 

Ibeban = S3휑base  / √3Vbase 

Ibeban = 670.000 / √3 x 500 

Ibeban = 773.67 A 

Setelah nilai arus beban dan nilai arus base 
ditemukan kita dapat mencari nilai beban dalam 
satuan per-unit dengan menggunakan persamaan 
2.5 yakni sebagai berikut. 

Ibeban per-unit =  

Ibeban per-unit = .
.

 

Ibeban per-unit = 1.339 p.u 

Jadi, arus beban di sisi penerima dalam satuan per-

unit yakni sebesar 1.339 p.u. 

 

4.1.1.6 Menetapkan Base X   Z Atau Impedansi 
Dasar Dalam Saluran Transmisi 
Selanjutnya menetapkan base x   z atau impedansi 
dasar dalam saluran transmisi. Dengan 
menggunakan persamaan 2.6 yakni sebagai berikut. 

 Di dalam rangkaian generator atau sisi 
tegangan rendah. 
Zbase = 	 	 .

.
 = 0,8 Ohm 

Jadi, impedansi dasar dalam satuan transmisi sisi 
tegangan rendah yakni sebesar 0,8 Ohm. 

 Di saluran transmisi atau sisi tegangan 

tinggi. 

Zbase = 	 	 .
.

 = 500 Ohm 
Jadi, impedansi dasar dalam satuan transmisi sisi 
tegangan tinggi yakni sebesar 500 Ohm. 
 
4.1.1.7 Menentukan Impedansi Atau Reaktansi 
Transmisi Dalam Satuan Per-Unit 
Setelah impedansi dasar dalam saluran transmisi 
dan impedansi  pada transmisi diketahui selanjutnya 
menghitung X saluran transmisi dalam satuan per-

unit. Dengan menggunakan persamaan 2.7 yakni 
sebagai berikut. 

XLpu = 	 . 	 
         = 0.028 p.u 
 

4.1.1.8 Menentukan Impedansi Atau Reaktansi 
Transformator dan Generator Dalam Satuan 
Per-Unit 
Setelah impedansi dasar dalam transformator dan 
Generator diketahui selanjutnya menghitung X 
generator dan transformator dalam satuan per-unit.  
Impedansi dasar dalam transformator dalam satuan 
per-unit dapat ditemukan dengan menggunakan 
persamaan 2.8 yakni sebagai berikut. 

XTpu = 	 . 		
.

 
         = 0.022 p.u 

Impedansi dasar dalam generator dalam satuan per-
unit dapat ditemukan dengan menggunakan 
persamaan 2.9 yakni sebagai berikut. 

XGpu = 	 . 		
.

 
         = 0.037 p.u 

 
4.1.1.9   Mencari Total Reaktansi Dalam 
Satuan Per-Unit 
Untuk mencari Pmax atau daya maksimum terlebih 
dahulu kita harus mengetahui XTotal dalam satuan 
per-unit dari ketiga mesin antara lain reaktansi 
generator, reaktansi transformator, dan reaktansi 
transmisi. Dengan menggunakan persamaan 2.10 
yakni sebagai berikut. 

XTotal = XG + XT + XL 
= 0.037 + 0.022 + 0.028 

  = 0.087 p.u  

Gambar 4.1 One-Line Diagram 

 
4.1.1.10 Menentukan Tegangan Generator 
Dalam Satuan Per-Unit  
Untuk menghitung tegangan generator  dalam 
satuan per-unit, semua data yang diperlukan harus 
sudah dikonversi menjadi satuan per-unit. 
Menghitung tegangan generator dapat dicari 
menggunakan persamaan 2.11 yakni sebagai 
berikut. 

Eg = I x XT(New Balaraja) + E∞ 
   = 1.339 x 0.087 + 1  
  = 1.116493 p.u 



Jadi, tegangan generator yang dihasilkan yakni 
sebesar1.116493 p.u. 
 
4.1.1.11 Perhitungan Batas Daya Maksimum 
Yang Dimungkinkan Ditransfer 
Demikian pula daya maksimum yang 
dimungkinkan ditransfer melalui jaringan dapat 
ditemukan melalui persamaan 2.12 yakni sebagai 
berikut. 

푃 		=
	퐸 |	∙ |	퐸 |

|푋|  

=  . | 	 . |
| . |  

 =   17.126 p.u 
Jadi, batas daya maksimum yang dimungkinkan 
ditransfer melalui jaringan yakni sebesar 17.126 
p.u. 

 
4.1.1.12 Mencari Pmax dalam satuan MW  
Setelah Pmax dalam satuan per-unit ditemukan 
kemudian kita dapat mentukan Pmax dalam satuan 
megawatt. Dengan menggunakan persamaan 2.13 
yakni sebagai berikut. 

Pmax (MW) = 17.126 x 500 = 8563 MW 
Jadi batas kestabilan steady-state yang 
dimungkinkan ditransfer melalui jaringan transmisi 
dalam satuan megawatt yang menuju ke new 
balaraja 1 dan new balaraja 2 yakni sebesar 8563  
MW.  
Jadi sistem masih stabil secara steady-state hingga 
daya maksimum mencapai 8563  MW atau 17.126 
p.u sehingga bila daya generator atau kapasitas 
pembangkit 670 MW maka sistem masih stabil. 
 
4.1.1.13 Mencari Kapasitas Arus Maksimum 
Pada Saluran Transmisi 
Untuk mengetahui kapasitas arus maksimum yang 
dapat ditransfer oleh saluran transmisi kita dapat 
mencari melalui persamaan 2.14 yakni sebagai 
berikut. 
    S  = V x I 
      = 500 x 1990 
      = 995000 MVA 
Jadi, kapasitas arus maksimum yang dapat 
ditransfer oleh saluran transmisi yakni sebesar 
995000 MVA. 

 
4.1.2 Analisa Kestabilan Steady-State Dari 
Pembangkit Ke Jaringan New Suralaya 1 dan 2. 
Batas stabilitas steady-state yakni mempunyai ciri 
ketika sistem sedang beroperasi secara perlahan 
kemudian batas maksimal yang bisa stabil ketika 
ditambah sedikit demi sedikit daya agar dapat 
mencapai ke kapasitas maksimal. 

 
4.1.2.1 Menetapkan MVA Base 
Pertama kita menetapkan nilai daya semu Sbase = 
(Power Base). Nilai daya semu dapat ditetapkan 
secara bebas. Nilai daya yang dihasilkan yakni 
sebesar 500 MVA. 

4.1.2.2 Menetapkan Tegangan Base 
Selanjutnya menetapkan tegangan base baik sisi 
tegangan rendah (TR) maupun tegangan tinggi 
(TT). Vbase = basis tegangan (V). Sama halnya 
dengan Sbase, Vbase juga dapat ditetapkan secara 
bebas,  dalam prakteknya Vbase  sama dengan nilai 
nominal tegangan line-to-line (VL-L) sistim yang 
akan dinalisa tersebut.  
Basis tegangan berikut: 
Di saluran transmisi atau tegangan tinggi : 500 kv 
Di garis transmisi              : 20  x   = 500 kv 
Di dalam rangkaian generator atau tegangan rendah 
 : 20 kv 
Di dalam rangkaian generator : 500  =  = 20 kv 
 
4.1.2.3 Menetapkan Tegangan Pada Beban 
Untuk tegangan pada ujung beban sudah diketahui 
yakni 1 per-unit, dikatakan satu per-unit 
dikarenakan pada ujung beban yakni infinity bus 
atau bus tak hingga. Berapapun daya yang dikirim 
akan diterima karena infinity bus merupakan suatu 
sistem jaringan tenaga listrik yang memiliki 
tegangan dan frekuensi konstan terlepas dari 
pengaruh perubahan beban (dinamika beban) yang 
disuplai atau yang terkoneksi dengan jaringan 
tersebut. Jadi berapapun jumlah daya nyata dan 
daya reaktif yang disuplai tidak akan 
mempengaruhi besarnya tegangan dan frekuensi 
pada jaringan tersebut. 
 
4.1.2.4 Menentukan Arus Base Dalam Ampere 
Menghitung arus base pada sisi tegangan rendah 
dan tinggi terlebih dahulu. Dengan menggunakan 
persamaan 2.3 yakni sebagai berikut. 

Ibase  =  	
√ 		 	 	 	 	

 

Ibase  =  . 	
√ 		 	

 

Ibase = 14.43418 A 

Jadi, arus base pada sisi tegangan rendah yakni 
sebesar 14434.18 Ampere. 

Ibase  =  	
√ 		 	 	 	 	

 

Ibase  =  . 	
√ 		 	

 

Ibase    = 577.36 A 

Jadi, arus base pada sisi tegangan tinggi yakni 

sebesar 577.36 Ampere. 

 
4.1.2.5 Menentukan Arus Beban Di Sisi 
Penerima Dalam Satuan Per-Unit 
Langkah selanjutnya yakni menentukan arus beban 
di sisi penerima dalam satuan per-unit. Dengan cara 
membagi membagi arus beban dan arus. Untuk 
mencari nilai beban kita dapat menggunakan 
persamaan 2.4 yakni sebagai berikut. 

Ibeban = S3휑base  / √3Vbase 



Ibeban = 670.000 / √3 x 500 

Ibeban = 773.67 A 

Setelah nilai arus beban dan nilai arus base 
ditemukan kita dapat mencari nilai beban dalam 
satuan per-unit dengan menggunakan persamaan 
2.5 yakni sebagai berikut. 

Ibeban per-unit =  

Ibeban per-unit = .
.

 

Ibeban per-unit = 1.339 p.u 

Jadi, arus beban di sisi penerima dalam satuan per-
unit yakni sebesar 1.339 p.u 
 
4.1.2.6 Menetapkan Base X   Z Atau Impedansi 
Dasar Dalam Saluran Transmisi 
Selanjutnya menetapkan base x ≈ z atau impedansi 
dasar dalam saluran transmisi. Dengan 
menggunakan persamaan 2.6 yakni sebagai berikut. 

 Di dalam rangkaian generator atau sisi 
tegangan rendah. 
Zbase = 	 	 .

.
 = 0,8 Ohm 

Jadi, impedansi dasar dalam satuan transmisi sisi 
tegangan rendah yakni sebesar 0,8 Ohm. 

 Di saluran transmisi atau sisi tegangan 
tinggi. 
Zbase = 	 	 .

.
 = 500 Ohm 

Jadi, impedansi dasar dalam satuan transmisi sisi 
tegangan tinggi yakni sebesar 500 Ohm. 
 
4.1.2.7 Menentukan Impedansi Atau Reaktansi 
Transmisi Dalam Satuan Per-Unit 
Setelah impedansi dasar dalam saluran transmisi 
dan impedansi  pada transmisi diketahui selanjutnya 
menghitung X saluran transmisi dalam satuan per-
unit. Dengan menggunakan persamaan 2.7 yakni 
sebagai berikut. 

XLpu = 	 . 		 
         = 0.00067 p.u 

 
4.1.1.8 Menentukan Impedansi Atau Reaktansi 
Transformator dan Generator Dalam Satuan 
Per-Unit 
Setelah impedansi dasar dalam transformator dan 
Generator diketahui selanjutnya menghitung X 
generator dan transformator dalam satuan per-unit. 
Impedansi dasar dalam transformator dalam satuan 
per-unit dapat ditemukan dengan menggunakan 
persamaan 2.8 yakni sebagai berikut. 

XTpu = 	 . 		
.

 
         = 0.022 p.u 

Impedansi dasar dalam generator dalam satuan per-
unit dapat ditemukan dengan menggunakan 
persamaan 2.9 yakni sebagai berikut. 

XGpu = 	 . 		
.

 
         = 0.037 p.u 

4.1.2.9 Mencari Total Reaktansi Dalam Satuan 
Per-Unit 
Untuk mencari Pmax atau daya maksimum terlebih 
dahulu kita harus mengetahui XTotal dalam satuan 
per-unit dari ketiga mesin antara lain reaktansi 
generator, reaktansi transformator, dan reaktansi 
transmisi. Dengan menggunakan persamaan 2.10 
yakni sebagai berikut. 

XTotal = XG + XT + XL 

= 0.037 + 0.022 + 0.00067 
  = 0.059 p.u  

Gambar 4.2 One-Line Diagram 

 
4.1.2.10 Menentukan Tegangan Generator 
Dalam Satuan Per-Unit 
Untuk menghitung tegangan generator  dalam 
satuan per-unit, semua data yang diperlukan harus 
sudah dikonversi menjadi satuan per-unit. 
Menghitung tegangan generator dapat dicari 
menggunakan persamaan 2.11 yakni sebagai 
berikut. 

Eg = I x XT(New Suralaya) + E∞ 
      = 1.339 x 0.059 + 1  
      = 1.079 p.u 
Jadi, tegangan generator yang dihasilkan yakni 
sebesar 1.079 p.u. 

 
4.1.2.11 Perhitungan Daya Maksimum Yang 
Dimungkinkan Ditransfer 
Demikian pula daya maksimum yang 
dimungkinkan ditransfer melalui jaringan dapat 
ditemukan melalui persamaan 2.12 yakni sebagai 
berikut. 

푃 				=
	퐸 |	∙ |	퐸 |

|푋|  

             =  . | 	 . |
| . |  

              =   24.9 p.u 
Jadi, batas daya maksimum yang dimungkinkan 
ditransfer melalui jaringan yakni sebesar 24.9 p.u. 
 
4.1.1.12 Mencari Pmax dalam satuan MW  
Setelah Pmax dalam satuan per-unit ditemukan 
kemudian kita dapat mentukan Pmax dalam satuan 
megawatt. Dengan menggunakan persamaan 2.13 
yakni sebagai berikut. 

Pmax (MW) = 24.9 x 500 = 12472.83 MW 



Jadi batas kestabilan steady-state yang 
dimungkinkan ditransfer melalui jaringan transmisi 
dalam satuan megawatt yang menuju ke new 
suralaya 1 dan new suralaya 2 yakni sebesar 
12472.83 MW.  
Jadi sistem masih stabil secara steady-state hingga 
daya maksimum mencapai 12472.83 MW atau 24.9 
p.u sehingga bila daya generator atau kapasitas 
pembangkit 670 MW maka sistem masih stabil. 
 

 
4.1.1.13 Mencari Kapasitas Arus Maksimum 
Pada Saluran Transmisi 
Untuk mengetahui kapasitas arus maksimum yang 
dapat ditransfer oleh saluran transmisi kita dapat 
mencari melalui persamaan 2.4 yakni sebagai 
berikut. 
            S  = V x I 
      = 500 x 1990 
      = 995000 MVA 
Jadi, kapasitas arus maksimum yang dapat 
ditransfer oleh saluran transmisi yakni sebesar 
995000 MVA. 
Dari penelitian diatas telah diketahui batas 
kestabilan steady-state yang dimungkinkan 
ditransfer melalui jaringan transmisi, untuk daya 
maksimum yang dimungkinkan ditransfer melalui 
dalam satuan per-unit untuk jaringan new balaraja 1 
dan new balaraja 2 masing-masing sebesar 17.126  
p.u dan untuk daya maksimum yang dimungkinkan 
ditransfer melalui jaringan new suralaya 1 dan new 
suralaya 2 yakni sebesar 24.9 p.u. 
 
5. PENUTUP 

 
5.1. Kesimpulan 
1. Jadi batas kestabilan steady-state yang 

dimungkinkan ditransfer melalui jaringan 
transmisi dalam satuan per-unit yang menuju ke 
new balaraja 1 dan new balaraja 2 yakni sebesar 
17.126 p.u. Sehingga sistem masih stabil secara 
steady-state hingga daya maksimum mencapai 
8563 MW atau 17.126 p.u sehingga bila daya 
generator atau kapasitas pembangkit 670 MW 
maka sistem masih stabil. 

2. Jadi batas kestabilan steady-state yang 
dimungkinkan ditransfer melalui jaringan 
transmisi dalam satuan per-unit yang menuju ke 
new balaraja 1 dan new balaraja 2 yakni sebesar 
24.9 p.u. Sehingga sistem masih stabil secara 
steady-state hingga daya maksimum mencapai 
12472.83 MW atau 24.9 p.u sehingga bila daya 
generator atau kapasitas pembangkit 670 MW 
maka sistem masih stabil. 

 
5.2. Saran 
Beberapa saran yang penulis ingin sampaikan 
setelah melaksanakan Penelitian Tugas Akhir ini 
antara lain: 

1. Untuk mahasiswa yang akan melakukan 
penelitian tentang kestabilan steady-state 
selanjutnya diharapkan tidak hanya meneliti 
tentang kestabilan steady-state saja tetapi juga 
stabilitas transient jadi mahasiswa lebih 
memahami tentang kestabilan sistem tenaga. 
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