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Abstrak: 

Kestabilan transien merupakan salah satu faktor penting yang 

harus diperhatikan apabila ingin menjaga kontinuitas dari suatu sistem 

tenaga listrik apabila terjadi gangguan besar secara tiba-tiba.  Dalam 

mengisolasi gangguan terdapat batasan waktu operasi yang diizinkan 

suatu sistem proteksi untuk menghilangkan gangguan sebelum sistem 

menjadi tidak stabil dan kehilangan sinkronisasi. Waktu pemutusan yang 

diizinkan disebut dengan Critical Clearing Time (CCT). Untuk 

meningkatkan kestabilan sistem, maka metode yang terbukti dapat 

memperbaiki nilai CCT adalah dengan menggunakan Supercapacitor 

Energy Storage (SCES). SCES dapat menyerap listrik dalam jumlah besar 

dalam waktu yang cepat sehingga dapat menjadi beban secara sesaat 

sehingga bisa memperbaiki nilai CCT, tetapi hal ini tentu bergantung pada 

kemampuan kontroler ketika pertama kali bekerja merespon gangguan. 

Pada tugas akhir ini akan dilakukan pemodelan kontroler pada SCES yang 

telah dipasang pada salah satu bus generator dengan kapasitas yang telah 

ditentukan sebelumnya untuk mengetahui pengaruh kontroler pada 

kinerja SCES dalam perbaikan nilai CCT pada modifikasi sistem Fouad 

dan Anderson 3-machine 9-bus dengan single machine to infinite bus. 

Dalam melihat pengaruh kontroler SCES dalam perbaikan nilai CCT pada 

sistem, digunakan metode Critical Trajectory yang telah terbukti cepat 

dan akurat dalam mencari nilai CCT pada sistem tersebut. Berdasarkan 

hasil simulasi yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa semakin cepat 

kontroler bekerja dalam merespon gangguan maka semakin tinggi pula 

perbaikan nilai CCT pada sistem tersebut. Perbaikan nilai CCT terbaik 

terjadi pada saat kontroler bekerja pada waktu 0,001 detik. 

Kata kunci: kestabilan transien, critical clearing time, supercapasitor 

energy storage, critical trajectory 
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Abstract: 

Transient stability is one of the important aspects that must be 

concerned in order to maintain the continuity and reliability of electrical 

power system when a sudden large disturbance occur immediately. There 

is a limitation time operation of protection system in order to eliminating 

disturbance before the system becomes unstable and loses its 

synchronization. Maximum time of fault elimination that can be tolerated 

to keep the system remain stable is called critical clearing time (CCT). To 

improve system stability, the proven method for improving CCT values 

is to apply Supercapacitor Energy Storage (SCES) on the system, because 

SCES can absorb large amounts of electricity simultaneously so it will 

become a load for a moment and improve the CCT value, but this certainly 

depends on the ability of the controller to respond sudden fault. In this 

final project, controller modeling will be attached on the SCES that hase 

been installed on one bus generator with predetermined capacity to 

determine the effect of SCES controller in improving CCT value on the 

modification of the Fouad and Anderson 9-bus 3-machine system with 

single machine to infinite bus. In order to observe the effect of the SCES 

controller on the system, critical trajectory method has been proved to be 

the fastest and accurate method to find CCT values of the system when 

fault happen on the fault point. Based on the simulation results, it can be 

concluded that more faster controller work against fault, more higher CCT 

value improvement of system CCT, where the highest improvement 

occurs when the controller works at 0.001 s.  

 

Key Word: transient stability, critical clearing time, critical trajectory, 

supercapasitor energy storage 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 
 

 Latar Belakang 

Kestabilan merupakan salah satu aspek utama dalam suatu sistem 

tenaga listrik yang harus diperhatikan apabila kita ingin menjaga 

keandalan dan kontinuitas suatu sistem. Kestabilan sistem sendiri adalah 

kemampuan suatu sistem untuk mempertahankan diri untuk kembali 

menuju keadaan normal setelah gangguan. Untuk mempelajari lebih 

lanjut mengenai kestabilan, maka diperlukan suatu analisa kestabilan 

transien. Analisa kestabilan transien merupakan pedoman dalam 

mempertimbangkan koordinasi proteksi dari suatu sistem tenaga listrik, 

sebab dalam analisa kestabilan transien terdapat waktu kritis pemutusan 

yang diperbolehkan untuk mengisolasi suatu gangguan dan apabila 

pemutusan melebih waktu kritis tersebut maka sistem tidak akan stabil 

dan kehilangan sinkronisasinya. Waktu kritis tersebut disebut dengan 

Critical Clearing Time (CCT). Untuk mencari nilai CCT tersebut, 

digunakan suatu metode yang disebut dengan lintasan kritis atau critical 

trajectory. Metode ini memiliki kelebihan yakni dapat menentukan nilai 

CCT lebih cepat dan akurat dibandingkan dengan metode lainnya.  

CCT memiliki peranan yang sangat penting dalam sistem proteksi 

sebuah sistem, sehingga perbaikan nilai CCT merupakan hal yang sangat 

diprioritaskan dalam penelitian yang sudah ada. Salah satu cara untuk 

memperbaiki CCT suatu sistem adalah dengan menggunakan 

Supercapacitor Energy Storage (SCES). SCES dapat menyerap daya 

dalam jumlah besar dan waktu yang cepat sehingga diharapkan ketika 

terjadi hubung singkat, SCES berfungsi sebagai dummy load yang 

diharapkan mampu memperbaiki nilai CCT guna meningkatkan suatu 

kestabilan sistem karena memiliki waktu yang lebih panjang untuk 

memutus gangguan. Tetapi dalam penyerapan daya dalam jumlah besar, 

SCES akan sangat dipengaruhi sekali oleh kontroler dalam melaksanakan 

tugasnya yang bergantung kepada waktu pada saat controller ini mulai 

bekerja pada saat terjadi gangguan. Dalam tugas akhir ini, akan dilihat 

pengaruh kontroler bagi kinerja Supercapacitor Energy Storage dalam 

perbaikan nilai CCT dalam sistem multi-machine berbasis single machine 

to infinite bus untuk meningkatkan kestabilan sistem tenaga ketika terjadi 

gangguan. 
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 Permasalahan 

Permasalahan yang dibahas dalam Tugas Akhir ini adalah : 

a) Bagaimana pengaruh kontroler pada kinerja Supercapacitor 

Energy Storage dalam peningkatkan nilai CCT ? 

b) Bagaimana cara memperoleh kinerja kontroler Supercapacitor 

energy storage yang optimal untuk mendapatkan nilai CCT 

terbesar? 

 

 Tujuan 

Tujuan dari Tugas Akhir ini diharapkan sebagai berikut : 

a) Memperoleh nilai CCT berdasarkan metode critical trajectory 

berbasis modifikasi losing synchronism.  

b) Mengetahui pengaruh kinerja kontroler terhadap kinerja 

supercapasitor energy storage dalam kestabilan transien sistem.  

c) Memperoleh karakteristik kinerja kontroler supercapasitor energy 

storage yang optimal untuk memperbaiki nilai CCT.  

 

 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada topik tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

a) Analisa metode menggunakan modifikasi sistem Fouad Anderson 

3 mesin 9 

b) Pemodelan SCES dalam bentuk matematis hanya pada saat 

menyerap tanpa mempertimbangkan karakteristik, rating dan 

harga di pasaran. 

c) Simulasi menggunakan program Matlab 2016b. 

 

 Metodologi 

Metodologi yang digunakan dalam Tugas Akhir ini adalah:   

a) Studi Literatur 

Dalam menunjang pengerjaan tugas akhir ini dilakukan studi 

literatur dari berbagai macam referensi berupa jurnal, paper, dan 

buku-buku terkait analisis kestabilan transien, metode penentuan 

Critical Clearing Time dengan metode critical trajectory, 

pengaruh pemasangan Supercapacitor Energy Storage  pada nilai 

CCT sistem serta referensi terkait lainnya  
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b) Pengumpulan Data dan Pemodelan Sistem 

Dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data - data penunjang 

Tugas Akhir ini, berupa parameter data saluran, kapasitas 

generator, tegangan bus sesuai dengan plant Fouad Anderson 3 

mesin 9 bus melalui jurnal dan paper IEEE serta penelitian terkait 

menggunakan program Matlab 2016B. 

c) Simulasi 

Dilakukan simulasi dari hasil pemodelan SLD yang telah 

disesuaikan dengan data – data penunjang untuk menentukan nilai 

Critical Clearing Time (CCT) dengan menggunakan metode 

critical trajectory untuk mengetahui pengaruh kontroller dalam 

kinerja Supercapacitor Energy Storage (SCES) pada sistem multi-

machine berbasis single machine to infinite bus. 

d) Analisis Hasil Simulasi 

Data hasil simulasi tersebut akan dianalisa terkait dengan pengaruh 

kontroller Supercapacitor Energy Storage (SCES) dengan 

membandingkan nilai CCT pada saat kontroller ini mulai bekerja. 

e) Kesimpulan 

Berdasarkan analisa data tersebut, Setelah semua tahap selesai 

dilaksanakan, dapat ditarik kesimpulan mengenai pengaruh 

kontroller dalam kinerja SCES pada sistem multi-machine berbasis 

single machine to infinite bus sehingga dapat digunakan sebagai 

referensi penelitian berikutnya. 

 

 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini terdiri atas lima bab 

dengan uraian sebagai berikut : 

Bab 1 :  Pendahuluan 

Bab ini membahas tentang penjelasan mengenai latar belakang, 

permasalahan dan batasan masalah, tujuan, metode penelitian, 

sistematika pembahasan, dan relevansi. 

Bab 2 :  Tinjauan Pustaka 

Bab ini membahas mengenai dasar teori yang digunakan untuk 

menunjang penyusunan tugas akhir ini. 

Bab 3 :  Pemodelan Sistem 

Bab ini membahas mengenai pemodelan sistem, perhitungan 

serta penjabaran mengenai metode yang digunakan untuk 

simulasi 
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Bab 4 :  Simulasi dan Analisis  

Bab ini membahas simulasi dari pemodelan sistem yang telah 

dirancang untuk menentukan nilai CCT yang akan dianalisis. 

Analisis beradasarkan nilai CCT yang diperoleh dari efek 

penambahan SCES dibeberapa titik gangguan.  

Bab 5 :  Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan hasil tugas akhir yang telah 

dikerjaan dan juga saran yang dapat diberikan untuk 

pengembangan hasil tugas akhir ini kedepannya. 

 

 Relevansi 

Hasil dari Tugas Akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

dalam mengetahui pengaruh kontroler terhadap kinerja SCES dalam 

meningkatkan nilai CCT pada sistem tenaga listrik. Sebagai bahan 

referensi penelitian selanjutnya mengenai pemasangan super capasitor 

energy storage ke dalam sistem dan dapat digunakan sebagai referensi 

pada pengembangan mengenai pengaruh stabilitas transien dalam sistem 

kelisrikan. 
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BAB 2 

KAJIAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 
  

Pada bab ini akan dibahas mengenai referensi penelitian yang 

sudah ada serta teori yang berkaitan mengenai pengaruh energy storage 

terhadap perbaikan nilai Critical Clearing Time dan referensi lain yang 

berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dalam tugas akhir ini.  

  

 Kestabilan Sistem 

Suatu sistem tenaga listrik pada dasarnya beroperasi dalam kondisi 

yang tidak linier dengan beban dan mengalami perubahan setiap 

waktunya baik itu dari daya generator maupun parameter lainnya. 

Sehingga dalam perjalanannya, kestabilan sistem tenaga listrik 

merupakan salah satu parameter yang harus diperhatikan dalam menjaga 

kontinuitas dan reliabilitas dari suatu sistem tenaga. Kestabilan sistem 

sendiri merupakan kemampuan suatu sistem tenaga listrik yang  

memungkinkannya untuk berada dalam kondisi seimbang baik pada saat 

beroperasi secara normal maupun setelah terjadi gangguan[1]. Gangguan 

yang terjadi pada sistem tenaga listrik merupakan suatu hal yang tidak 

dapat dihindari sehingga suatu sistem tenaga harus mempersiapkan akan 

hal ini baik dari gangguan dalam jangka pendek maupun jangka panjang 

dengan skala kecil maupun besar. Salah satu contoh dari yang 

dikategorikan sebagai gangguan kecil adalah perubahan beban yang 

terjadi secara kontinu sehingga sistem dituntut untuk menyesuaikan 

perubahan kondisi tersebut agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya. 

Sedangkan gangguan besar merupakan gangguan yang dapat 

mengakibatkan perubahan yang drastis pada sistem seperti gangguan 

hubung singkat. Gangguan hubung singkat yang tidak segera dihilangkan 

akan berdampak pada generator yang kehilangan titik kestabilannya.  

 Suatu sistem tenaga listrik dapat dikategorikan stabil apabila 

daya elektris dari generator sinkron seimbang dengan daya mekanis 

sehingga sistem dapat dikatakan sinkron. Adanya gangguan dapat 

menyebabkan perbedaan nilai daya elektris dan daya mekanis sehingga 

generator akan mengalami percepatan atau perlambatan pada putaran 

rotor sehingga dapat menyebabkan pergeseran sudut rotor yang membuat 

generator tidak sinkron dengan referensinya dan apabila sistem tidak 

dapat kembali kepada keadaan setimbang maka hal ini dapat 

menyebabkan blackout pada keseluruhan sistem kelistrikan tersebut. 
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Untuk mempermudah dalam analisa kestabilan pada sistem, maka 

kestabilan sistem tenaga listrik diklasifikasikan menjadi beberapa jenis 

kestabilan[2], yaitu : 

 

 

 

Gambar 2.1 Klasifikasi Kestabilan Sistem Tenaga 

 

 Kestabilan Sudut Rotor 

Kestabilan sudut rotor tidak akan pernah lepas kaitannya dengan 

interkoneksi generator dalam suatu sistem tenaga untuk mempertahankan 

kondisi sinkronisasinya setelah mengalami gangguan. Kunci utama dari 

kestabilan sudut rotor ini adalah kemampuan sistem untuk menjaga 

keseimbangan antara torsi mekanik dan torsi elektris dari masing masing 

generator. Apabila torsi mekanik lebih besar dibanding daripada torsi 

elektris, maka rotor akan mengalami percepatan sedangkan apabila torsi 

elektris lebih besar dari pada torsi mekanis maka rotor akan mengalami 

perlambatan[1]. Percepatan atau perlambatan tersebut akan menimbulkan 

perbedaan sudut rotor dan mengakibatkan generator kehilangan 

sinkronisasinya pada sistem kelistrikan. Kestabilan sudut rotor dibagi 

menjadi dua, yaitu kestabilan sudut rotor akibat gangguan kecil seperti 

perubahan beban yang fluktuatif dan kestabilan sudut rotor akibat 

gangguan besar akibat dari gangguan hubung singkat dan lepasnya 

generator.  
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 Kestabilan Frekuensi 

Kestabilan frekuensi merupakan kemampuan sistem tenaga untuk 

mempertahankan frekuensi sistem agar tetap seperti pada saat frekuensi 

awal sistem sebelum gangguan. Hal ini bergantung pada kemampuan 

sistem untuk mempertahankan frekuensi setelah gangguan besar yang 

mengakibatkan ketidak seimbangan antara pembangkitan dan beban. 

 

 Kestabilan Tegangan 

Kestabilan tegangan merujuk pada kemampuan dari suatu sistem 

tenaga untuk mempertahankan nilai tegangan dari seluruh bus pada sistem 

setelah terjadi gangguan dari kondisi awalnya. Hal ini bergantung pada 

kemampuan utuk menjaga keseimbangan antara beban dan sumbernya. 

Keluaran yang mungkin terjadi akibat dari ketidak stabilan tegangan ini 

adalah lepasnya beban maupun feeder akibat dari peralatan proteksi yang 

bekerja yang berujung kepada pelepasan secara berurutan. 

  

 Kestabilan Transien 

Kestabilan transien merupakan kemampuan sistem tenaga untuk 

menjaga sinkronisasinya ketika dihadapkan dengan gangguan dalam 

periode ayunan pertama. Pada periode ini, generator dihadakan dengan 

perubahan daya output yang menyebabkan rotor berakselerasi untuk 

menjaga sistem dari kehilangan sinkronisasinya[3].Pada periode ini, baik 

kendali governor maupun pengatur tegangan otomatis diasumsikan belum 

bekerja. Berikut ini merupakan faktor utama yang memengaruhi kinerja 

sistem pada saat transien[3] :  

 

• Pengaruh gangguan terhadap sistem berdasarkan jenis 

gangguan, lokasi gangguan, dan durasi gangguan tersebut. 

• Kemampuan sistem transmisi untuk menjaga kemampuan 

sinkronisasinya selama periode transien akibat gangguan 

• Parameter turbin generator 

 

Gambar 2.2 di bawah ini akan memberikan pemahaman mengenai 

karakteristik dari generator yang terdiri dari respon sudut rotor pada saat 

memiliki kondisi stabil dan dua kasus lainnya pada saat kondisi tidak 

stabil.  
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Gambar 2.2 Respon sudut rotor pada saat gangguan[4] 

 

a) Kondisi 1, sudut rotor meningkat tidak terkendali sehingga 

sistem kehilangan sinkronisasinya dan menjadi tidak stabil. 

b) Kondisi 2, sudut rotor sempat mengalami kenaikan tetapi 

kemudian kembali menurun untuk mempertahankan 

sinkronisasinya. 

c) Kondisi 3, pada awalnya sistem stabil pada ayunan pertama, 

namun sistem menjadi tidak stabil akibat dari osilasi yang 

meningkat hingga kondisi akhir. 

 

 Persamaan Ayunan[5]. 

Persamaan ayunan merupakan suatu representasidari gerakan rotor 

mesin akibat pengaruh torsi inersia dari resultan daya mekanis dan torsi 

elektris di rotor sehingga dapat dituliskan dalam,  

 
𝐽
𝑑2𝜃𝑚

𝑑𝑡2
= 𝑇𝑎 =  𝑇𝑚 −  𝑇𝑒 

(2.1) 

J merepresentasikan momen inersia, θm merepresentasikan 

perubahan sudut rotor terhadap sumbu referensi stasionernya, dan T yang 

mewakili torsi dari masing masing kebutuhan. Kemudian referensi sudut 

dipilih relatif terhadap referensi berputar secara sinkron yang bergerak 

dengan kecepatan sudut konstan 𝜔𝑚, sehingga 

 𝜃𝑚 = 𝜔𝑚𝑡 + 𝛿𝑚 (2.2) 
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𝛿𝑚 merupakan posisi rotor sebelum gangguan, sehingga 

berdasarkan penurunan persamaan (2.2) di atas akan memberikan 

persamaan percepatan rotor yang langsung disubstitusikan pada 

persamaan (2.1) sehingga akan menjadi seperti, 

 
𝐽
𝑑2𝛿𝑚

𝑑𝑡2
= 𝑇𝑚 − 𝑇𝑒 = 𝑇𝑎 (2.3) 

Apabila kedua sisi tersebut dikalikan dengan ωm maka akan 

diperoleh persamaan dalam bentuk daya. Kemudian 𝐽𝜔𝑚 sendiri dapat 

dinotasikan dengan M sebagai konstanta inersia. Sehingga persamaannya 

akan menjadi seperti, 

 
𝑀

𝑑2𝛿𝑚

𝑑𝑡2
= 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒  (2.4) 

Dengan, 

𝑀 = Konstanta inersia 

𝛿𝑚 = Sudut daya/sudut torsi mekanik (radian) 

𝜔𝑚 = Kecepatan sudut rotor (rad/s) 

𝑃𝑎 = Daya akselerasi (watt) 

𝑃𝑚 = Daya mekanis pada input generator (watt) 

𝑃𝑒 = Daya elektris pada output generator (watt) 

  

Kemudian akan lebih mudah apabila menulis persamaan ayunan 

dalam bentuk sudut daya elektris. Jika p adalah jumlah kutub dari 

generator sinkron, maka sudut 𝛿 akan berkorelasi dengan sudut torsi 

mekanis 𝛿𝑚, sehingga  

 𝛿 =  
𝑝

2
𝛿𝑚 (2.5) 

 2

𝑝
𝑀

𝑑2𝛿

𝑑𝑡2
= 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒  

 

(2.6) 

Dalam melaksanakan analisa sistem tenaga, persamaan di atas 

harus dirubah terlebih dahulu menjadi bentuk per unit dengan cara 

membagikan dengan  Base (Sb) dan karena M memiliki korelasi dengan 

energi kinetic dari benda berputar 𝑊𝑘 , Maka substitusi dar persamaan 2.6 

tersebut adalah sebagai berikut.  
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 2

𝑝

2 𝑊𝑘 𝑑2𝛿

𝑊𝑠𝑦𝑚 𝑆𝑏 𝑑𝑡2
=

𝑃𝑚 

𝑆𝑏 

−
𝑃𝑒 

𝑆𝑏 

 
(2.7) 

 

Kemudian didefinisikan notasi baru yang merepresentasikan 

konsntan inersia per unit dalam bentuk H = 
𝑊𝑘

𝑆𝑏 
 sehingga persamaan di 

atas akan menjadi seperti  

 2

𝑝

2 𝐻 𝑑2𝛿

𝑊𝑠𝑦𝑚 𝑑𝑡2
= 𝑃𝑚 (𝑝.𝑢) − 𝑃𝑒(𝑝.𝑢) 

(2.7) 

 

 𝑃𝑚 (𝑝.𝑢)  dan  𝑃𝑒(𝑝.𝑢) merupakan daya mekanis dan elektris dalam 

bentuk p.u. Kecepatan sudut elektris memiliki korelasi dengan kecepatan 

sudut mekanis ketika 𝑊𝑠𝑦𝑚 = 
2

𝑝
  𝑊𝑠  sehingga dalam referesni terhadap 

kecepatan sudut elektris sehingga persamaan 2.7 akan menjadi seperti  di 

bawah ini . 

 2 𝐻 𝑑2𝛿

𝑊𝑠 𝑑𝑡2
= 𝑃𝑚 (𝑝.𝑢) − 𝑃𝑒(𝑝.𝑢) 

(2.8) 

 

 Critical Clearing Time 

Critical Clearing Time (CCT) merupakan waktu pemutusuan 

maksimum yang digunakan suatu sistem proteksi untuk mengisolasi 

gangguan yang terjadi. Gangguan pada sistem tenaga listrik dapat 

dihilangkan dengan cara mengisolasi titik gangguan menggunakan circuit 

breaker. Pada Gambar 2.3 akan dijelaskan mengenai kurva antara daya 

dengan sudut rotor ketika terjadi gangguan hubung singkat pada sistem. 
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Gambar 2.3 Kurva Daya - Sudut Rotor[4] 

Pada saat gangguan terjadi 0, daya elektris 𝑃𝑒 yang akan menurun 

sehingga pada titik ini nilai daya mekanis 𝑃𝑚 lebih besar dari daya elektris 

𝑃𝑒 sehingga rotor mengalami percepatan, frekuensi sistem meningkat dan 

sudut rotor bertambah. Kemudian daya mekanis 𝑃𝑚 berusaha untuk 

mengimbangi daya elektris 𝑃𝑒 dan gangguan tersebut perlu dihilangkan 

sebelum sudut rotor mencapai titik 𝑐 sehingga saat gangguan 

dihilangkan, 𝑃𝑚 akan mengalami perlambatan tetapi tidak sampai 

melewati 𝑚 sehingga sistem akan kembali menyeimbangkan kedua daya 

tersebut dengan menningkatkan daya mekanis untuk mencapai 

kestabilan[5]. 𝑐 kemudian dikonversi menjadi waktu kritis dan gangguan 

harus dihilangkan sehingga sistem mampu kembali kepada keadaan yang 

stabil. Waktu kritis tersebut dinamakan critical clearing time (CCT). Nilai 

CCT merupakan batas waktu peralatan beroperasi untuk mengamankan 

gangguan. Sistem tetap dikatakan stabil apabila gangguan berhasil 

dihilangkan sebelum batas nilai CCT, sebaliknya jika melebihi nilai CCT 

maka sistem berada pada kondisi tidak stabil dan jika tidak segera diatasi 

dapat menyebabkan blackout. Nilai CCT diperoleh berdasarkan gangguan 

terbesar yang dialami sistem yaitu hubung singkat tiga fasa. Nilai CCT 

perlu dipertimbangkan dalam pertimbangan menganalisa koordinasi 

proteksi sehingga diperlukan analisa perhitungan CCT yang baik 

sehingga kestabilan sistem dapat terjaga. 

 

 Critical Trajectory 

Dalam menentukan nilai CCT suatu sistem digunakanlah metode 

yang disebut dengan metode critical trajectory. Critical trajectory 
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merupakan suatu lintasan yang dimulai dari titik pertama gangguan 

hingga mencapai titik kritisnya ketika sistem kehilangan 

sinkronisasinya[6]. Kelebihan dari metode ini dibandingkan dengan 

metode yang lainnya adalah kecepatan dan akurasi untuk mendapatkan 

nilai CCT secara langsung[7]. 

Dalam metode tersebut terdapat empat lintasan mulai saat terjadi 

gangguan, ketika sistem mencapai kestabilan, lintasan kritis sebagai batas 

kestabilan suatu sistem, dan ketika sistem kehilangan sinkronisasinya. 

Pada dasarnya ketika terjadi gangguan, dan lintasan tersebut berputar 

mengelilingi stable equilibrium point maka sistem tersebut dapat 

dikatakan stabil dan ketika lintasan tersebut tidak berputar mengelilingi 

stable equilibrium point dan menuju arah tidak beraturan maka dapat 

dikatakan sistem tersebut tidak stabil[6]. 

 
Gambar 2.4 Critical Trajectory[6] 

 Gambar 2.4 menggambarkan mengenai prinsip kerja metode 

critical trajectory. Metode tersebut memiliki empat parameter warna 

dalam grafik kecepatan sudut rotor terhadap waktu. Lintasan 1 yang 

berwarna hitam menunjukkan lintasan pada saat terjadinya gangguan 

yang dimulai dari Stable Equilibrium Point (SEP) , Lintasan 2 berwarna 

biru yang merepresentasikan ketika gangguan tersebut dihilangkan 

sebelum nilai CCT nya sehingga sistem dapat dikatakan stabil dan akan 

berputar mengelilingi stable equilibrium point, Lalu lintasan 3 

menunjukkan lintasan kritis pemutusan gangguan, dan yang terakhir 

adalah lintasan 4 yang berwarna merah menggambarkan kondisi yang 

SEP 
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tidak stabil akibat gangguan yang terlambat dihilangkan dari sistem 

sehingga membuat sistem menjadi tidak stabil[6].  

 Berdasarkan lintasan ini dapat diamati batas kestabilan suatu 

sistem tenaga dan digunakan untuk meminimalisasi masalah perhitungan 

nilai UEP sehingga diperoleh nilai CCT untuk mencapai kestabilan 

sistem. Secara umum, metode critical trajectory mampu memperoleh 

hasil lebih cepat dan tepat dibanding metode time domain simulation. 

Tetapi pada beberapa percobaan yang dilakukan terdapat nilai error pada 

hasil percobaan karena nilai CCT yang diperoleh diluar nilai Time 

Domain Simulation (TDS) Sehingga apabila dipecah, terdapat dua jenis 

error, yaitu error positif yang merupakan kondisi ketika nilai CCT 

metode critical trajectory diatas nilai TDS batas waktu tidak stabil dan 

negatif yang merupakan kondisi saat nilai CCT dari metode critical 

trajectory berada dibawah nilai TDS batas waktu stabil. 

 

 Supercapasitor Energy Storage 

Supercapacitor Energy Storage (SCES) merupakan salah satu dari 

teknologi penyimpanan energi yang terdiri dari kapasitor yang 

dihubungkan secara paralel dan resistor yang dihubungkan paralel 

terhadap kapasitor[6]. SCES merupakan peralatan elektronik yang 

mampu menyimpan dan mengeluarkan daya dalam intensitas yang tinggi 

dengan waktu yang cepat. Sehingga apabila SCES dibandingkan dengan 

energy storage yang lain seperti fuel cell dan baterai sehingga digunakan 

dalam pengaplikasian untuk memperbaiki CCT adalah life cycle yang 

lebih panjang serta mampu melakukan charging dan discharging secara 

cepat dengan power density yang tinggi[8]. Prinsip kerja superkapitor 

sendiri dapat dikatakan identik dengan kapasitor dielektrik, yang 

membedakan adalah luas permukaan elektroda yang jauh lebih besar lalu 

terdapat suatu lapisan tipis di antara kedua elektroda tempat sehingga 

jarak antara dua muatan yang berbeda pada tiap elektroda semakin tipis. 

Kemampuan superkapasitor untuk menyerap dan menyalurkan 

daya dengan cepat inilah yang mendorong peniliti sebelumnya melakukan 

penelitian terkait dengan pemasangan Supercapacitor Energy Storage 

(SCES) pada sistem IEEE 3 machine 9 bus dapat meningkatkan nilai CCT 

rata-rata waktu 0,0143 detik[6]. Maka, dapat disimpulkan bahwa dengan 

pemasangan SCES yang berfungsi sebagai pengganti beban secara sesaat, 

sistem memiliki waktu yang lebih lama untuk menjaga kestabilannya 

sampai peralatan pengaman bekerja. 
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Untuk memperbaiki nilai Critical Clearing Time dengan 

memanfaat sifat yang mampu menyerap daya dalam jumlah besar dan 

waktu yang cepat Supercapacitor Energy Storage akan sangat bergantung 

sekali kepada waktu awal saat SCES ini bekerja, karena periode transien 

terjadi pada saat 0 hingga 0,5 cycle yang berarti SCES harus mampu 

bekerja pada saat periode waktu tersebut sehingga membutuhkan 

kontroler untuk merealisasikan hal tersebut karena apabila kontroler 

tersebut bekerja di luar waktu tersebut maka otomatis peran 

supercapacitor energy storage sebagai perbaikan nilai CCT tidak akan 

optimal. 
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BAB 3 

METODE DAN PEMODELAN SISTEM 
 

 Untuk mengetehaui pengaruh kinerja Supercapacitor Energy 

Storage (SCES) dalam memperbaiki nilai Critical Clearing Time (CCT) 

sistem diperoleh dengan menggunakan metode Critical Trajectory 

berdasarkan Modified Losing Synchronism (MLS). SCES dipasang pada 

salah satu bus generator, kemudian akan dilihat pengaruh kontroler 

terhadap peningkatan terbesar nilai CCT pada sistem tersebut. 

 

 Metodologi Pengerjaan 

Pada sub-bab ini akan dijelaskan mengenai alur kerja melalui satu 

diagram. Gambar 3.3 menunjukkan diagram alur kerja untuk mengetahui 

pengaruh kontroler Supercapacitor Energy Storage terhadap nilai Critical 

Clearing Time menggunakan metode Critical Trajectory. 

Langkah-langkah perhitungan metode critical trajectory dimulai 

dengan analisis aliran daya untuk mengetahui kondisi inisial atau kondisi 

yang diajukan acuan untuk analisis kestabilan transien, kemudian 

dilakukan reduksi kron pada kondisi pre-fault, on-fault dan post fault 

untuk mempermudah analisis sistem yang kompleks dengan cara 

mengeliminasi bus yang tidak terhubung ke generator seperti bus beban. 

Setelah itu pemodelan generator 𝑋𝑑
′  digunakan untuk mendefinisikan 

sistem multi-machine yang terhubung ke infinite bus. Lalu penambahan 

Super Capacitor Energy Storage akan dipasang pada bus generator dua 

dan SCES hanya bekerja sebagai penyerap daya. Dilanjutkan oleh metode 

runge kutta diterapkan untuk menghitung nilai δ dan ω untuk penentuan 

titik-titik lintasan critical trajectory. Titik-titik tersebut akan 

dihubungkan dengan metode trapezoidal untuk membentuk sebuah 

lintasan menuju titik yang tidak stabil dengan metode Losing synchronism 

untuk mengetahui nilai CCT. Pada pengerjaan kali ini akan menjadi dua 

tahap. Tahap pertama akan diamati nilai CCT dari kondisi awal sistem 

ketika sistem tersebut belum dilakukan pemasangan SCES dan tahap 

kedua akan diamati nilai CCT dari sistem ketika dilakukan pemodelan 

SCES dengan kontrolernya untuk menjadi dummy load dan 

mengkompensasi percepatan daya saat daya elektris bernilai nol yakni 

ketika gangguan tiga fasa terjadi . Kemudian secara keseluruhan, proses 

pengerjaan tugas akhir ini akan dijelaskan pada diagram alir di bawah: 
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Mulai

Input Data

Perhitungan Aliran Daya

Reduksi Jaringan

(Sebelum, Saat, dan Sesudah Gangguan)

Pemodelan Sistem

Perhitungan Nilai CCT 

Berdasarkan Metode Critical Trajectory

Plotting

Selesai
 

 

 

Gambar 3.1 Diagram alir memperoleh CCT tanpa SCES 
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Mulai
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Perhitungan Aliran Daya

Reduksi Jaringan

(Sebelum, Saat, dan Sesudah Gangguan)
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Perhitungan Nilai CCT 

Berdasarkan Metode Critical Trajectory

 
 

Gambar 3.2 Diagram alir perolehan nilai CCT dengan SCES 
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 Persiapan Data Awal 

Sistem yang digunakan pada penelitian ini adalah modifikasi 

sistem 3 mesin 9 bus Fouad Anderson dan salah satu generator terbesar 

akan diubah menjadi sebuah infinite bus. Untuk mendapatkan nilai 

Critical Clearing Time (CCT) system berdasarkan metode Critical 

Trajectory, disimulasikan gangguan pada titik yang sudah ditentukan. 

Berikut ini merupakan Single line diagram dari sistem Fouad dan 

Anderson 3 mesin 9 bus beserta titik gangguan pada gambar 3.1 berikut. 

1

2 3

4

5 6

7 8 9

A

B C

D E

F

G

H

G3G2
I

J

K

 

Gambar 3.3 Single Line Diagram 3 mesin Fouad dan Anderson 

Pada single line diagram yang ditunjukkan pada gambar di atas 

diasumsikan setiap saluran transmisi terdiri dari saluran ganda dan terjadi 

gangguan 3 fasa pada titik – titik yang telah ditentukan. Titik - titik 

gangguan tersebut, dideskripsikan sebagai berikut : 

A : Titik gangguan antara bus 1 dan bus 4 

B : Titik gangguan antara bus 2 dan bus 7 

C : Titik gangguan antara bus 3 dan bus 9 

D : Titik gangguan antara bus 4 dan bus 5 

E : Titik gangguan antara bus 4 dan bus 6 

F : Titik gangguan antara bus 5 dan bus 7 
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G : Titik gangguan antara bus 7 dan bus 8 

H : Titik gangguan antara bus 9 dan bus 6 

I :  Titik gangguan antara bus 9 dan bus 8 

J : Titik gangguan antara bus 6 dan bus 9 

K : Titik gangguan antara bus 8 dan bus 9 

 

Spesifikasi saluran transmisi serta beban di tiap bus sistem dapat 

dilihat pada tabel 3.1 dan tabel 3.2 berikut ini. 

 

Tabel 3.1 Data Saluran Sistem 3 Mesin Anderson dan Fouad 

No. Line R (p.u.) X (p.u.) 
Half Line Charging 

Susceptance (p.u.) 

1 1-4 0,0000 0,0576 0,0000 

2 2-7 0,0000 0,0625 0,0000 

3 3-9 0,0000 0,0586 0,0000 

4 4-5 0,0100 0,0850 0,0880 

5 4-6 0,0170 0,0920 0,0790 

6 5-7 0,0320 0,1610 0,1530 

7 6-9 0,0390 0,1700 0,1790 

8 7-8 0,0085 0,0720 0,0745 

9 8-9 0,0119 0,1008 0,1045 

  

Tabel 3.2 Data tegangan, daya serta beban tiap bus. 

No. 

Bus 

Tegangan 

Bus 

Power Generation Load 

P 

(MW) 

Q 

(MVAR) 

P 

(MW) 

Q 

(MVAR) 

1 1,040 200,00 0,00 0,00 0,00 

2 1,025 163,00 0,00 0,00 0,00 

3 1,025 85,00 0,00 0,00 0,00 
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4 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

5 1,000 0,00 0,00 125,00 50,00 

6 1,000 0,00 0,00 90,00 30,00 

7 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 1,000 0,00 0,00 100,00 35,00 

9 1,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 Analisis Aliran Daya[9] 

Analisis aliran daya merupakan suatu analisa yang digunakan 

untuk mengetahui besaran magnitude dan sudut tegangan pada setiap bus 

yang nantinya akan digunakan sebagai kondisi inisial sistem. Analisa 

aliran daya juga dapat digunakan untuk mengetahui daya aktif dan reaktif 

yang hasilkan maupun diserap oleh generator serta losses yang berada 

pada saluran. Analisa aliran daya ini tidak cocok apabila diterapkan pada 

kestabilan transien maupun dinamis karena bersifat statis. Akan tetapi 

dari hasil analisa aliran dapat digunakan sebagai referensi inisial dari 

analisa kestabilan.  Proses perhitungan aliran daya ini akan dilakukan 

dengan menggunakan iterasi karena daya aktif dan reaktif yang disalurkan 

pada jaringan diekspresikan dalam persamaan aljabar non linear. 

Sehingga perlu digunakan metode pengerjaan dengan iterasi yang tidak 

terlalu banyak. Apabila diruntut dari prosesnya, Tegangan didefinisikan 

dalam beberapa bentuk persamaan, yaitu : 

 

Rectangular 𝑉𝑖 = |𝑉𝑖|(𝑐𝑜𝑠𝛿𝑖 + 𝑗𝑠𝑖𝑛𝛿𝑖) (3.1) 

Polar 𝑉𝑖 = |𝑉𝑖| < 𝛿𝑖 (3.2) 

Euler 𝑉𝑖 = |𝑉𝑖|𝑒
𝛿𝑖 (3.3) 

Analisa aliran daya dimulai dari pembacaan data yang diperlukan 

salah satunya adalah admitansi. Untuk membentuk suatu matriks 

admitansi bersama antara bus i dengan bus j dapat dituliskan sebagai 

persamaan berikut  : 

            𝑌𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗| 𝜃𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗| (cos 𝜃𝑖𝑗 + 𝑗 sin 𝜃𝑖𝑗)  (3.4) 

            𝑌𝑖𝑗 = 𝐺𝑖𝑗 + 𝑗𝐵𝑖𝑗    (3.5)  
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Dengan,  

𝐺𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗| cos 𝜃𝑖𝑗 (Konduktansi Saluran) 

𝐵𝑖𝑗 = |𝑌𝑖𝑗| sin 𝜃𝑖𝑗 (Suseptansi Saluran) 

Apabila sistem tenaga memiliki jumlah bus sebanyak n, maka arus 

yang diinjeksikan pada bus-i dijelaskan sebagai berikut : 

 
𝐼𝑖 = ∑∑ 𝑌𝑖𝑗𝑉𝑖

𝑛

𝑗

𝑛

𝑖

 (3.6) 

Dengan asumsi bahwa daya aktif dan daya reaktif yang masuk ke 

sebuah bus bernilai positif maka daya kompleks untuk kondisi lagging 

pada bus i dapat ditulis sebagai berikut :  

 
𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖 = 𝑉𝑖

∗𝐼𝑖 = ∑∑ 𝑉𝑖
∗

𝑛

𝑗

𝑉𝑗

𝑛

𝑖

𝑌𝑖𝑗 
(3.7) 

Karena daya elektris pada sistem tenaga listrik pada umumnya 

lagging, maka daya kompleks dapat dituliskan menjadi : 

𝑃𝑖 − 𝑗𝑄𝑖 = 𝑉𝑖
∗𝐼𝑖 = ∑∑|𝑉𝑖

∗

𝑛

𝑗

𝑉𝑗

𝑛

𝑖

𝑌𝑖𝑗|( −𝛿𝑖 + 𝛿𝑗 + 𝜃𝑖𝑗) (3.8) 

Persamaan daya aktif dan reaktif tersebut dapat dituliskan dalam 

bentuk polar yang akan digunakan pada metode newton rhapson karena 

arah dari perhitungan numeriknnya lebih mudah. Sehingga daya aktif dan 

reaktif didefiniskan sebagai berikut ini :  

𝑃𝑖 = ∑ ∑|𝑌𝑖𝑗  𝑉𝑗

𝑛

𝑗

𝑛

𝑖

𝑉𝑖 | cos(−𝛿𝑖 + 𝛿𝑗 + 𝜃𝑖𝑗) (3.9) 

𝑃𝑖 = |𝑉𝑖|
2𝐺𝑖𝑖 + ∑∑ |𝑉𝑖𝑉𝑗𝑌𝑖𝑗|cos (−𝛿𝑖 + 𝛿𝑗 + 𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗≠𝑖

𝑛

𝑖

 

 

(3.10) 

𝑄𝑖 = −∑ ∑|𝑉𝑖𝑉𝑗𝑌𝑖𝑗|sin (−𝛿𝑖 + 𝛿𝑗 + 𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗

𝑛

𝑖

 (3.11) 

𝑄𝑖 = −|𝑉𝑖|
2𝐵𝑖𝑖 − ∑∑ |𝑉𝑖𝑉𝑗𝑌𝑖𝑗|sin (−𝛿𝑖 + 𝛿𝑗 + 𝜃𝑖𝑗)

𝑛

𝑗≠𝑖

𝑛

𝑖

 (3.12) 
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Oleh karena itulah pada tugas akhir ini, metode yang digunakan 

untuk perhitungan aliran daya adalah metode Newton-Rhapson untuk 

menyelesaikan persamaan persamaan tersebut. 

 

 Metode Newton Rhapson 

Metode Newton Rhapson merupakan salah satu metode yang 

digunakan untuk menyelesaikan persamaan – persamaan non linier. 

Dalam penyelesaian perluasan metode tersebut didapatkan melalui 

pengembangan deret taylor dan dalam penyelesaian persamaan non 

linear, semua persamaan harus disama dengankan nol. 

 

 
Gambar 3.4 Ilustrasi Newton Rhapson[9] 

Dengan menggunakan pendekatan linier persamaan deret Taylor akan 

menghasilkan persamaan sama dengan nol.  

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0) +
1

1!

𝑑𝑓(𝑥0)

𝑑𝑥
(𝑥 − 𝑥0) + ⋯+

1

𝑛!

𝑑𝑛𝑓(𝑥0)

𝑑𝑥𝑛
= 0 

 

(3.13) 

𝑓(𝑥) = 𝑓(𝑥0) +
𝑑𝑓(𝑥0)

𝑑𝑥
(𝑥 − 𝑥0) = 0 

 

(3.14) 

Sehingga dapat dinyatakan dalam penyelesaian fungi non linear pada 

proses iterasi yang bergantung pada dimensinya. Berikut ini merupakan 

penyelesaian fungsi non linear satu dimensi:  

 𝑑𝑓(𝑥)

𝑑𝑥
∆𝑥 = ∆𝑓 

(3.15) 



25 

 
 

 

 Matrix Jacobian 

Dalam perhitungan Metode Newton-Rhapson banyak sekali 

menggunakan aturan aljabar matriks, salah satunya adalah matriks 

jacobian. Dalam pemodelan matriks jacobian, aliran daya sistem 

multimesin yang terhubung dengan slack bus akan menghasilkan matriks 

jacobian dengan dimensi n-1, dan n adalah jumlah generator pada sistem 

yang dikurangi dengan jumlah slack bus. Slack bus memiliki nilai 

tegangan dan sudut yang konstan sehingga tidak perlu dimasukkan dalam 

proses perhitungan, sehingga Matriks Jacobian dapat dituliskan dalam 

bentuk berikut:   

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
𝜕𝑃1

𝜕𝜃1

⋮
⋯

𝜕𝑃1

𝜕𝜃𝑛

⋮
𝜕𝑃𝑛

𝜕𝜃1

𝜕𝑄1

𝜕𝜃1

⋯

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝜃𝑛

𝜕𝑄1

𝜕𝑄𝑛

⋮
𝜕𝑄𝑛

𝜕𝜃1

⋯
⋮

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝑄𝑛

   

𝜕𝑃1

𝜕𝑉1

⋮
⋯

𝜕𝑃1

𝜕𝑉𝑛

⋮
𝜕𝑃𝑛

𝜕𝑉1

𝜕𝑄1

𝜕𝑉1

⋯

𝜕𝑃𝑛

𝜕𝑉𝑛

𝜕𝑄1

𝜕𝑄1

⋮
𝜕𝑄𝑛

𝜕𝑄1

⋯
⋮

𝜕𝑄𝑛

𝜕𝑄𝑛]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
∆𝜃1

⋮
∆𝜃𝑛
∆𝑉1

|𝑉1|

⋮
∆𝑉𝑛

|𝑉𝑛| ]
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
∆𝑃1

⋮
∆𝑃𝑛

∆𝑄1

⋮
∆𝑄𝑛]

 
 
 
 
 

  (3.16) 

 

[
𝐻𝑖𝑗 𝑁𝑖𝑗

𝐽𝑖𝑗 𝐿𝑖𝑗
] =

[
 
 
 
 
 
𝛥𝑃1

⋮
𝛥𝑃𝑛

𝛥𝑄1

⋮
𝛥𝑄𝑛]

 
 
 
 
 

 (3.17) 

Elemen elemen pada persamaan matrix jacobian tersebut dapat dijabarkan 

lebih lanjut menjadi 4 persamaan berikut: 

 

 
𝐻 =

𝜕𝑃𝐼

𝜕𝜃𝑗

 ;  𝑁 =
𝜕𝑃𝑖

𝜕|𝑉𝑗|
|𝑉𝑗| ;  𝐽 =

𝜕𝑄𝑖

𝜕𝜃𝑗

 ;  𝐿 =
𝜕𝑄𝑖

𝜕|𝑉𝑗|
|𝑉𝑗| (3.18) 

 

 

 Reduksi Matriks 

Dalam analisa sistem tenaga listrik, terdapat matriks admitansi 

yang sangat kompleks. Untuk mengurangi kompleksitas tersebut 

diperlukan adanya reduksi matriks agar system menjadi lebih sederhana 
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dan lebih mudah untuk dilakukan perhitungan sehingga bisa menjadi 

lebih cepat. Dalam hal ini metode yang digunakan mereduksi jaringan 

adalah metode kron untuk mereduksi bus beban dari matriks admitansi 

karena pada anlisis kestabilan transien ini hanya berkaitan dengan 

persamaan ayunan generator sehingga semua bus selain bus generator 

akan dieliminasi. Hal ini dikarenakan arus pada bus tersebut selalu 

bernilai nol.  Reduksi jaringan menggunakan metode kron dapat 

dituliskan melalui persamaan berikut, dengan asumsi bus p merupakan 

bus yang dieliminasi dalam proses reduksi matriks.[9] :  

 

 
𝑌𝑗𝑘(𝑛𝑒𝑤) = 𝑌𝑗𝑘(𝑜𝑙𝑑) −

𝑌𝑗𝑝𝑌𝑝𝑘

𝑌𝑝𝑝

 (3.19) 

 

Untuk merealisasikan persamaan di atas, dibuat suatu matriks 

admitansi yang mewakili suatu system. Subskrip x merepresentasikan bus 

generator dan subskrip y merepresentasikan bus beban. Ix merupakan 

arus generator, Ex adalah tegangan generator, dan Vy merupakan 

tegangan beban. Berikut ini merupakan persamaannya. 

[
𝐼𝑦
𝐼𝑥

] = [
𝑌𝑦𝑦 𝑌𝑦𝑥

𝑌𝑥𝑦 𝑌𝑦𝑦
]  [

𝑉𝑦
𝐸𝑥

] (3.20) 

Karena bus beban merupakan yang harus dieliminasi pada 

reduksi matrix ini, maka nilai arus yang mengalir pada bus beban tersebut 

bernilai 0. Sehingga : 

[
0
𝐼𝑥

] = [
𝑌𝑦𝑦 𝑌𝑦𝑥

𝑌𝑥𝑦 𝑌𝑦𝑦
] [

𝑉𝑦
𝐸𝑥

] (3.21) 

Oleh karena itulah, persamaan Vy akan disubstitusikan untuk 

merepresentasikan proses reduksi matrix seperti persamaan 3.19. Hal ini 

akan ditunjukkan dalam persamaan berikut : 

𝑉𝑦 = −𝑌𝑦𝑦
−1 𝑌𝑦𝑥  𝐸𝑥  (3.22) 

𝐼𝑥 = 𝑌𝑥𝑦  𝑉𝑦 + 𝑌𝑥𝑥  𝐸𝑥    (3.23) 

𝐼𝑥 = {𝑌𝑥𝑥 − 𝑌𝑦𝑥  𝑌𝑦𝑦
−1 𝑌𝑥𝑦}𝐸𝑚  (3.24) 

𝑌𝑟𝑒𝑑 = 𝑌𝑥𝑥 − 𝑌𝑦𝑥  𝑌𝑦𝑦
−1 𝑌𝑥𝑦   (3.25) 

Dengan menggunakan persamaan di atas, matrix admitansi 

tersebut telah direduksi menjadi lebih sederhana. 
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 Pemodelan Sistem Multi-Machine 

Dalaam memodelkan system multi-machine dengan single 

machine dengan single machine to infinite bus dapat diruntut dengan 

penjabaran terkait dengan perbedaan sistem multi machine biasa atau 

dengan dengan menggunakan infinite bus. Pemodelan sistem multi-

machine didefinisikan menggunakan model generator 𝑋𝑑
′ , Untuk 

mengetahui titik referensi pada sistem multi-machine maka diperkenalkan 

konsep titik berat yang disebut dengan center of angle atau center of 

inertia kemudian sudut tersebut dinotasikan dengan 𝛿0 yang 

merepresentasikan nilai rata-rata berat inersia dari semua sudut rotor.  

Persamaan Center of Inertia (CoI) atau Center of Angle (CoA) dapat 

dituliskan dengan [9] : 

𝑀𝑖�̇̃�𝑖 = 𝑃𝑚𝑖 − 𝑃𝑒𝑖(𝜃) −
𝑀𝑖

𝑀𝑇

𝑃𝐶𝑂𝐴 − 𝐷𝑖(�̇̃�𝑖) 
(3.26) 

Dengan, 

𝑃𝐶𝑂𝐴 = ∑(𝑃𝑚𝑖 − 𝑃𝑒𝑖(𝜃))

𝑛

𝑖=1

 
(3.27) 

 𝜃 = 𝛿𝑖 − 𝛿0 (3.28) 

 

θ adalah hasil iterasi dari nilai inisial awal yaitu θi sedangkan δi 

merupakan sudut rotor generator dan δ0 yang merupakan penjumlahan 

momen inersia dan sudut rotor generator dibagi dengan jumlah total 

momen inersia. Sedangkan apabila sistem tersebut terhubung ke infinite 

bus maka titik tersebut lah yang akan menjadi titik referensinya sehingga 

persamaa center of inertia tidak lagi diperlukan. Persamaan sistem multi-

machine dengan infinite bus akan menjadi seperti :  

𝑀𝑖�̇̃�𝑖 = 𝑃𝑚𝑖 − 𝑃𝑒𝑖(𝛿) − 𝐷𝑖(�̇̃�𝑖) (3.29) 

Dalam penelitian kali ini, sistem yang digunakan merupakan 

sistem multi-machine dengan infinite bus tanpa menggunakan damping. 

Sehingga persamaan akhir dari sistem multi-machine dengan infinite bus 

menjadi seperti berikut:  

 𝑀𝑖�̇� = 𝑃𝑚𝑖 − 𝑃𝑒𝑖(𝛿) (3.30) 

 
𝑃𝑒𝑖(𝛿) = ∑𝑌𝑖𝑗𝐸𝑖𝐸𝑗 𝑐𝑜𝑠 (−𝛿𝑖 + 𝛿𝑗 + 𝛼𝑖𝑗)

𝑛

𝑗=𝑖

 (3.31) 
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𝑃𝑚𝑖 adalah daya mekanik generator ke-i; 𝑃𝑒𝑖 adalah daya elektrik 

generator ke-i; 𝐷𝑖  adalah koefisien damping generator ke-i; 𝜔𝑖 adalah 

kecepatan rotor generator ke-i. 

 

 Metode Runge-Kutta Orde 4 

Metode Runge-Kutta orde 4 merupakan metode numerik yang 

digunakan untuk penyelesaian suatu persamaan differensial. Metode ini 

dapat memberikan hasil ketelitian yang tinggi dan tidak menggunakan 

turunan dari fungsi sehingga metode ini digunakan dalam memodelkan 

kondisi lintasan sebelum dan pada saat terjadi gangguan. Berikut ini 

merupakan penggunaan metode runge-kutta orde 4 dengan nilai x yang 

akan dijelaskan pada persamaan berikut[9] :  

𝑥 = 𝑓(𝑥, 𝑡)̇  (3.32) 

𝑘1 = 𝑓(𝑥𝑛 , 𝑡𝑛) ∆𝑡 (3.33) 

𝑘2 = 𝑓 (𝑥𝑛 +
𝑘1

2
, 𝑡𝑛 +

∆𝑡

2
) ∆𝑡 (3.34) 

𝑘3 = 𝑓 (𝑥𝑛 +
𝑘2

2
, 𝑡𝑛 +

∆𝑡

2
) ∆𝑡 (3.35) 

𝑘4 = 𝑓(𝑥𝑛 + 𝑘3, 𝑡𝑛 + ∆𝑡) ∆𝑡 (3.36) 

  

Keterangan untuk variable diatas adalah sebagai berikut 

𝑘1 : Slope pada time step pertama 

𝑘2 : Perhitungan pertama untuk slope pada mid step  

𝑘3 : Perhitungan kedua untuk slope pada mid step 

𝑘4 : Slope pada step terakhir 

 

Sehingga persamaan yang digunakan untuk mencari nilai x dengan 

step (𝑛 + 1)𝑠𝑡 adalah 

  

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 +
1

6
(𝑘1 + 2𝑘2 + 2𝑘3 + 𝑘4) (3.37) 
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 Metode Critical Trajectory[9] 

Untuk menggambarkan metode lintasan kritis dalam menganalisis 

kestabilan transien diwakili oleh tiga kondisi yaitu kondisi sebelum 

gangguan, kondisi selama gangguan, dan kondisi setelah gangguan. Pada 

saat awal kondisi, sistem tenaga tentu akan beroperasi pada titik stabil 

(Xpre). Kemudian, ketika gangguan terjadi pada saat t=0 hingga t= τ maka 

sistem akan berubah secara dinamis selama periode gangguan [0,τ] yang 

ditunjukkan dalam persamaan berikut ini :  

 �̇� = 𝑓𝐹(𝑥), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏, 𝑥(0) = 𝑥𝑝𝑟𝑒 (3.4) 

 𝑥 ∈ 𝑅𝑁 , 𝑡 ∈ 𝑅, 𝑓𝐹: 𝑅𝑁 → 𝑅𝑁  

Lintasan pada saat terjadi gangguan dirumuskan dengan 

 𝑥(𝑡) = 𝑋𝐹(𝑡; 𝑥𝑝𝑟𝑒), 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏 (3.39) 

 𝑋𝐹(𝑡; 𝑥𝑝𝑟𝑒): 𝑅 → 𝑅𝑁  

Pada saat gangguan hilang atau t = τ, sistem dijelaskan secara dinamis 

setelah gangguan dengan persamaan berikut 

 �̇� = 𝑓(𝑥), 𝜏 ≤ 𝑡 ≤ ∞; 𝑓: 𝑅𝑁 → 𝑅𝑁 (3.40) 

Sehingga lintasan pasca gangguan dapat didirumuskan dengan 

 𝑥(𝑡) = 𝑋(𝑡; 𝑥0), 𝜏 ≤ 𝑡 ≤ ∞;𝑋(𝑡; 𝑥0: 𝑅𝑁 → 𝑅𝑁) (3.41) 

Dengan asumsi bahwa x0 merupakan titik awal atau titik pada saat terjadi 

gangguan pada waktu τ, maka dapat disederhanakan menjadi 

 𝑥0 = 𝑋𝑓(𝜏; 𝑥𝑝𝑟𝑒) (3.42) 

Pada saat tk dinotasikan menjadi xk, maka persamaan berikutnya akan 

berhubungan dengan rumus trapezoidal konvensional yaitu 

 
𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘 =

1

2
(�̇�𝑘+1 + �̇�𝑘)(𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘) (3.43) 

  

Dengan, 

 �̇�𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘) (3.44) 

Dalam memperoleh lintasan kritis, seringkali didapatkan 

kesulitan ketika lintasan kritis mencapai Unstable Equilibrium Point pada 

waktu yang tak terhingga. Untuk menghindari masalah ini, maka jarak di 

antara dua titik didefinisikan sebagai: 

 
휀 = |𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘| =

1

2
|�̇�𝑘+1 + �̇�𝑘|(𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘) (3.45) 
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Seingga domain waktu dapat digantukan dengan jarak dan 

disubstitusikan kembali pada persamaan 3.45 dan dapat dinyatakan dalam 

persamaan berikut ini:  

 

 
𝑡𝑘+1 − 𝑡𝑘 =

2

|�̇�𝑘+1 + �̇�𝑘|
휀 

(3.46) 

   

 
𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘 −

�̇�𝑘+1 + �̇�𝑘

|�̇�𝑘+1 + �̇�𝑘|
휀 = 0 

(3.47) 

 

Transformasi waktu menjadi jarak digunakan untuk menjelaskan 

lintasan kritis menjadi titik terbatas dengan jarak yang sama. 

 
Gambar 3.5 Ilustrasi Lintasan Kritis 

 𝑋0 merupakan kondisi titik awal sedangkan 𝑥𝑢 merupakan 

kondisi titik akhir. Dengan persamaan (3.47), integrasi numerik terhadap 

waktu dapat ditransformasikan ke dalam fungsi jarak. Transformasi ini 

dapat digunakan untuk merepresentasikan lintasan kritis dengan sejumlah 

titik yang memiliki jarak sama. Sedangkan untuk mendpatkan kondisi 

kritis dari kestabilan transien. dapat dijelaskan sebagai berikut:  
𝑚𝑖𝑛

𝑥0, 𝑥1, … , 𝑥𝑚+1, ɛ , 𝜏 , 𝑘𝑠 , 𝑣
  { ∑ (𝜇𝑘)′ (𝜇𝑘) + (𝜇𝑚+1)′ 𝑊 (𝜇𝑚+1)𝑚

𝑘=0 } (3.48) 

dengan 𝑥0 ∈ 𝑅𝑁 , 휀 ∈ 𝑅 , 𝜏 ∈ 𝑅 , 𝑘𝑠 ∈ 𝑅 , 𝑣 ∈ 𝑅𝑁𝐺𝑒𝑛 
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𝜇𝑘 = 𝑥𝑘+1 − 𝑥𝑘 −
�̇�𝑘+1 + �̇�𝑘

|�̇�𝑘+1 + �̇�𝑘|
휀 (3.49) 

�̇�𝑘 = 𝑓(𝑥𝑘) (3.50) 

dengan kondisi batasan 

𝑥0 = 𝑋𝐹(𝜏; 𝑥𝑝𝑟𝑒) (3.51) 

𝜇𝑚+1 = [
𝜕𝑃𝑚+1

𝜕𝜃𝑚+1
. �̇�] (3.52) 

 

W merupakan matriks pembobotan bujur sangkar dengan elemen 

diagonal bernilai positif yang tidak memengaruhi konvergensi metode ini, 

sehingga digunakan matriks identitas untuk matriks W. untuk 

menghubungkan semua titik 𝑥𝑘, mulai dari 𝑘 = 0 hingga 𝑘 = (𝑚 + 1), 

seperti yang telihat pada gambar 3.3 maka digunakan persamaan 

trapezoidal .Persamaan (3.51) menunjukkan waktu terjadinya gangguan 

dengan menggambarkan lintasan  sebagai fungsi awal hingga akhir 

gangguan,. Persamaan (3.50) merepresentasikan kondisi titik akhir 

untuk metode MLS sedangkan untuk penyelesaian masalah minimalisasi 

persamaan (3.48) dapat diselesaikan dengan menggunakan metode 

konvensional untuk memperoleh nilai CCT.  

Solusi dari persamaan (3.48)-(3.52) dijelaskan sebagai berikut: 

Himpunan titik 𝑥𝑘, dari 𝑘 = 0 hingga 𝑚 + 1, merepresentasikan lintasan 

kritis di mana nilai Ɛ secara otomatis ditentukan bila jumlah Langkah 

integrasi 𝑚 ditentukan. CCT dan titik kritis masing-masing diperoleh 

sebagai  dan 𝑥𝑚+1 dalam penyelesaian permasalahan.  

 

 Penambahan Supercapacitor Energy Storage 

Pada tugas akhir ini Supercapacitor Energy Storage dimodelkan 

hanya dalam kondisi menyerap pada saat terjadi gangguan. Lalu 

diasumsikan bahwa SCES selalu berada dalam kondisi kosong, sehingga 

dapat bekerja sewaktu terjadi gangguan. Tujuannya adalah ketika terjadi 

gangguan tiga fasa dan daya elektris bernilai nol, SCES diharapkan 

mampu mengurangi percepatan daya akibat hilangnya daya elektris akibat 

gangguan sehingga dapat dikatakan bahwa SCES berfungsi sebagai 

dummy load yang menyerap daya aktif secara sesaat sehingga dapat 

meningkatkan nilai CCT. Namun yang menjadi perhatian khusus adalah 

terdapat parameter yang akan mempengaruhi kinerja SCES dalam analisa 
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kestabilan transien, yaitu waktu ketika perangkat tersebut bekerja setelah 

terjadi gangguan. Ketika hal ini dikorelasikan dalam analisa kestabilan 

transien, maka waktu kerja akan sangat memengaruhi nilai critical 

clearing time.  

Perangkat Supercapacitor Energy Storage dipasang pada salah 

satu bus generator sistem dengan kapasitas sebesar 1 p.u atau setara 

dengan 100 MVA. Sedangkan nilai dari daya yang terserap (Psces) akan 

bergantung pada waktu kerja kontroller yang dimodelkan secara 

matematis dalam persamaan berikut[10] : 

(𝑃 + 𝑉)
𝐾

𝑠𝑇𝑐+1
  = 𝑃𝑐 (3.53) 

Pada penyelesaian persamaan di atas dibatasi oleh sebuah limiter 

yang akan membatasi nilai penyerapan dari SCES tetapi tidak dimodelkan 

dalam persamaan ini. Diagram kontrol penguatan disederhanakan dalam 

bentuk K yang kemudian diasumsikan bernilai satu karena yang 

diperhatikan adalah pengaruh waktu kerja dalam keadaan transien. Maka 

nilai penguatan diasumsikan bernilai satu sehingga tidak ada penguatan 

dan hanya mengandalkan kapasitas dari SCES dan waktu awal ketika 

kontroler bekerja ketika menghadapi gangguan. Sehingga pemodelannya 

dapat diuraikan menjadi sebagai berikut: 

(𝑃+𝑉)

𝑠𝑇𝑐+1
  = 𝑃𝑐 (3.54) 

(𝑃 + 𝑉)  = 𝑠𝑇𝑐𝑃𝑐 + 𝑃𝑐   (3.55) 

𝑃 + 𝑉 - 𝑃𝑐   = 𝑠𝑇𝑐𝑃𝑐   (3.56) 

𝑃+𝑉−𝑃𝑐   

𝑇𝑐
= 𝑃𝑐 

̇  (3.57) 

𝑃𝑆𝐶𝐸𝑆 =  
(𝑃𝑚𝑟𝑒𝑓 +  𝑉𝑟𝑒𝑓 − 𝑃𝑐𝑟𝑒𝑓)

𝑇𝑐
 (3.58) 

𝑃𝑚𝑟𝑒𝑓 merupakan daya mekanik generator tempat SCES 

dipasang, Vref merupakan tegangan referensi SCES, 𝑃𝑐𝑟𝑒𝑓 merupakan 

konstanta referensi dari kontroler, dan Tc merupakan waktu saat SCES 

mulai bekerja. Dari sini pemilihan waktu yang ditentukan dipilih ketika 

kontroler tersebut bekerja pada detik ke 0,1; 0,01; dan detik ke 0.001. Hal 

ini didasari bahwa kemampuan kerja suatu governor baru bekerja di detik 

ke 0,1 kemudian AVR dapat bekerja di detik ke 0.01, dan SCES dapat 

bekerja di detik ke 0.001[11]. Kemudian persamaan Psces tersebut akan 

dimodelkan secara matematis melalui persamaan ayunan berikut:  
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𝑀�̇� = 𝑃𝑚 − 𝑃𝑒 − 𝑃𝑆𝐶𝐸𝑆 (3. 59) 

Keterangan: 

𝑀  = momen inersia 

�̇�  = kecepatan sinkron (rad-mekanik/detik) 

𝑃𝑆𝐶𝐸𝑆  = daya SCES (p.u.) 
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Halaman ini sengaja dikosongkan 
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BAB 4 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai hasil simulasi dan analisis 

dari program critical trajectory dengan perbandingan kondisi sebelum 

dan sesudah penambahan SCES beserta kontrolernya. Diasumsikan 

bahwa terjadi gangguan pada saluran transmisi yang terdiri dari saluran 

ganda yang kemudian ditangani dengan membuka saluran yang 

mengalami gangguan. Simulasi dilakukan untuk mendapatkan nilai 

Critical Clearing Time pada sistem akan dilakukan pada 10 titik 

gangguan. Sehingga dapat terlihat dengan jelas pengaruh kontroler pada 

SCES dalam peningkatan nilai CCT yang telah dilakukan sebelumnya 

dengan memberikan gangguan di titik gangguan B, titik gangguan C, titik 

gangguan D, titik gangguan E, titik gangguan F, titik gangguan G, titik 

gangguan H, titik gangguan I, titik gangguan J, dan titik gangguan K 

seperti yang telah dijelaskan pada gambar 3.3.  

 

 Analisis CCT tanpa Penambahan SCES 

Pada tahap ini dilakukan analisis mengenai nilai CCT ketika terjadi 

gangguan hubung singkat tiga fasa pada saat SCES belum diletakkan pada 

sistem. Analisis ini digunakan untuk menunjukkan nilai CCT sistem 

dengan metode critical trajectory yang divalidasi dengan nilai CCT pada 

metode Time Domain Simulation (TDS). Hasil analisis ini nantinya yang 

akan digunakan sebagai pembanding dari pengaruh pemasangan SCES 

kepada sistem.  

 

 Analisis Nilai Critical Clearing Time  

Pada saat sistem mengalami gangguan hubung singkat, setiap titik 

gangguan memiliki karakteristik masing – masing. Hal ini diperlihatkan 

dalam parameter yang diperoleh berdasarkan simulasi yang dilakukan 

yaitu nilai CCT dan error yang diperoleh. Nilai error tersebut dapat 

bernilai positif maupun negatif. Nilai error tersebut merupakan deviasi 

yang timbul antara metode Time Domain Simulation (TDS) dengan 

metode Critical Trajectory. Metode TDS merupakan metode perhitungan 

konvesional sehingga nilai CCT yang didapatkan berupa rentang waktu 

pemutusan antara stabil dan tidak stabil. Sedangkan metode Critical 

Trajectory merupakan metode perhitungan nilai CCT secara langsung.  
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Berikut ini merupakan tabulasi hasil simulasi sistem tanpa menggunakan 

SCES:  

Tabel 4. 1 Perbandingan nilai CCT tanpa SCES 

Lokasi Saluran 
Metode TDS  

(s) 

Metode Critical 

Trajectory (s) 

Error 

(s) 

B 2-7 0.18-0.19 0.1816 0 

C 9-3 0.23-0.24 0.2379 0 

D 4-5 0.25-0.26 0.2525 0 

E 4-6 0.25-0.26 0.2567 0 

F 5-7 0.19-0.2 0.1985 0 

G 7-8 0.2-0.21 0.1986 -0.0014 

H 9-6 0.23-0.24 0.2356 0 

I 9-8 0.2401 0.23-0.24 +0.0001 

J 6-9 0.4166 0.41-0.42 0 

K 8-9 0.2785 0.28-0.29 0 

 Tabel 4.1 menunjukkan perolehan nilai CCT melalui metode TDS 

dan Critical Trajectory pada setiap titik gangguan yang telah ditentukan. 

Sebagai contoh ketika terjadi gangguan di titik D, rentang CCT yang 

dihasilkan metode TDS adalah 0.25-0.26. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketika gangguan dihilangkan sebelum 0.25 detik maka sistem tersebut 

akan kembali stabil dan apabila melebihi 0.26 detik maka sistem tidak 

akan stabil. Sedangkan dengan metode Critical Trajectory diperoleh CCT 

sebesar 0.2525 detik sehingga nilai yang diperoleh menjadi lebih rinci. 

Lalu apabila nilai CCT berada di luar rentang waktu metode TDS, maka 

terdapat error dalam perhitungan tersebut. Namun error yang berada pada 

titik gangguan G dan I tersebut masih dikatakan baik karena memiliki 

nilai error yang sangat kecil.   

 

 Analisis Grafik Critical Trajectory 

Grafik yang diamati untuk mewakili kestabilan ini merupakan 

grafik perbandingan kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) 

yang diperoleh berdasarkan hasil simulasi Critical Trajectory. Untuk 

penjelasan bagaimana nilai CCT yang diperoleh sudah tepat atau tidak 

akan dijelaskan pada masing-masing titik gangguan sebagai berikut :  
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• Titik Gangguan B 

Pada saat terjadi gangguan di titik B, nilai CCT yang diperoleh dari 

metode critical trajectory adalah 0.1816 detik sedangkan rentang CCT 

yang diperoleh berdasarkan metode TDS adalah 0.18-0.19 detik. Pada 

respon yang diperoleh terlihat bahwa setelah lintasan gangguan yang 

berwarna hitam terdapat critical trajectory berwarna hijau yang 

melambangkan titik kritis pemutusan berada pada batas stabil dan tidak 

stabil lalu lintasan berwarna biru berosilasi mengelilingi Stable 

Equilibrium Point (SEP) sehingga sistem dikatakan stabil. 

 
           Gambar 4.1 Respon ω terhadap δ di titik gangguan B 

• Titik Gangguan C 

Ketika terjadi gangguan pada titik C, terlihat bahwa pada respon 

yang diperoleh critical trajectory berada di antara titik stabil dan tidak 

stabil yang diikuti oleh lintasan biru yang berosilasi terhadap SEP 

sehingga sistem dikatakan stabil. Hal ini diperkuat dengan perolehan nilai 

CCT metode critical trajectory yang berada pada rentang waktu metode 

TDS.  
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           Gambar 4.2 Respon ω terhadap δ di titik gangguan C 

• Titik Gangguan D 

Pada saat terjadi gangguan di titik D, nilai CCT yang diperoleh dari 

metode critical trajectory adalah 0.2525 detik sehingga waktu tersebut 

berada pada rentang CCT metode TDS yakni 0.25-0.26 detik sehingga 

tidak terdapat selisih pada kedua metode tersebut. Pada gambar 4.3  

terlihat bahwa setelah lintasan gangguan yang berwarna hitam terdapat 

critical trajectory berwarna hijau berada pada batas stabil dan tidak stabil 

lalu lintasan berwarna biru berosilasi mengelilingi Stable Equilibrium 

Point (SEP) sehingga sistem dikatakan stabil. 

 
Gambar 4.3 Respon ω terhadap δ di titik gangguan D 
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• Titik Gangguan E 

Ketika terjadi gangguan pada titik E yakni saluran di antara bus 4 

dan 6, nilai CCT yang diperoleh menggunakan metode TDS adalah 0.25-

0.26 detik sedangkan nilai CCT yang diperoleh pada metode Critical 

Trajectory adalah 0.2567 detik sehingga tidak terdapat selisih antara 

metode TDS dan metode Critical Trajectory. Lalu pada respon yang 

ditunjukkan oleh gambar 4.4 terlihat bahwa setelah lintasan gangguan 

yang berwarna hitam terdapat critical trajectory berwarna hijau sedikit 

beririsan dengan lintasan pada batas stabil dan tidak stabil tetapi dapat 

diamati juga bahwa lintasan berwarna biru berosilasi mengelilingi Stable 

Equilibrium Point (SEP) sehingga sistem dikatakan stabil. 

 
Gambar 4.4 Respon ω terhadap δ di titik gangguan E 

• Titik Gangguan F 

Ketika terjadi gangguan pada titik F, Dapat dilihat bahwa pada 

respon yang diperoleh critical trajectory berada di antara titik stabil dan 

tidak stabil yang diikuti oleh lintasan biru yang berosilasi terhadap SEP 

sehingga sistem dikatakan stabil. Hal ini diperkuat dengan perolehan nilai 

CCT metode critical trajectory yang berada pada rentang waktu metode 

TDS sehingga sistem dikatakan stabil.  



40 

 
 

 
Gambar 4.5 Respon ω terhadap δ di titik gangguan F 

• Titik Gangguan G 

Perolehan nilai CCT di titik G menggunakan metode Critical 

Trajectory adalah 0.1986 namun nilai tersebut berada pada rentang 0.2-

0.21 detik metode TDS. Sehingga terdapat selisih nilai sebesar -0.0014 

detik. Kemudian pada lintasan gangguan yang berwarna hitam terdapat 

critical trajectory berwarna hijau sedikit beririsan dengan lintasan pada 

batas stabil tetapi lintasan berwarna biru berosilasi mengelilingi Stable 

Equilibrium Point (SEP) sehingga sistem dikatakan stabil. 

 
Gambar 4.6 Respon ω terhadap δ di titik gangguan G 
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• Titik Gangguan H 

Pada saat terjadi gangguan di titik H, nilai CCT yang diperoleh dari 

metode critical trajectory adalah 0.2356 detik sedangkan rentang CCT 

yang diperoleh berdasarkan metode TDS adalah 0.23-0.24 detik. Pada 

respon yang diperoleh berdasarkan hasil simulasi dapat kita amati bahwa 

setelah lintasan gangguan yang berwarna hitam terdapat critical 

trajectory berwarna hijau yang berada di antara titik stabil dan tidak stabil 

Hal ini diikuti oleh lintasan biru yang berosilasi terhadap SEP sehingga 

sistem dapat dikatakan stabil. 

 
Gambar 4.7 Respon ω terhadap δ di titik gangguan H 

• Titik Gangguan I 

Ketika terjadi gangguan pada titik I, terlihat bahwa Pada respon 

yang diperoleh terlihat bahwa setelah lintasan gangguan yang berwarna 

hitam terdapat critical trajectory berwarna hijau berada di antara titik 

stabil dan tidak stabil yang diikuti oleh lintasan biru yang berosilasi 

terhadap SEP sehingga sistem dikatakan stabil. Hal ini diperkuat dengan 

perolehan nilai CCT metode critical trajectory yang berada pada rentang 

metode TDS dan diperoleh hasil sebesar 0.2401 detik di antara rentang 

0.23-0.24 detik sehingga terdapat error sebesar +0.0001 detik tetapi masih 

dapat ditoleransi karena nilainya relatif kecil.  
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Gambar 4.8 Respon ω terhadap δ di titik gangguan I 

• Titik Gangguan J 

Pada saat terjadi gangguan di titik J, nilai CCT yang diperoleh dari 

metode critical trajectory adalah 0.4166 detik sedangkan rentang CCT 

yang diperoleh berdasarkan metode TDS adalah 0.41-0.42 detik. Pada 

respon yang diperoleh berdasarkan hasil simulasi dapat kita amati bahwa 

setelah lintasan gangguan yang berwarna hitam terdapat critical 

trajectory berwarna hijau yang berada di antara titik stabil dan tidak stabil 

lalu hal ini diikuti oleh lintasan biru yang berosilasi terhadap SEP 

sehingga sistem dapat dikatakan stabil. 

 
Gambar 4.9 Respon ω terhadap δ di titik gangguan J 
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• Titik Gangguan K 

Ketika terjadi gangguan pada titik K, Dapat dilihat bahwa pada 

respon yang diperoleh critical trajectory berada di antara titik stabil dan 

tidak stabil yang diikuti oleh lintasan biru yang berosilasi terhadap SEP 

sehingga sistem dikatakan stabil. Hal ini diperkuat dengan perolehan nilai 

CCT metode critical trajectory yang berada pada rentang waktu metode 

TDS sehingga sistem dikatakan stabil.  

 
Gambar 4.10 Respon ω terhadap δ di titik gangguan K 

 

 Analisis Pengaruh Pemodelan Kontrol SCES  

Pada sub bab ini akan dibahas mengenai pengaruh penambahan 

SCES dan kontrolernya terhadap nilai Critical Clearing time. SCES 

ditempatkan pada bus generator dengan penambahan nilai CCT terbaik 

yakni bus generator dua. Ketika terjadi gangguan maka SCES yang 

diasumsikan berada dalam keaadan kosong akan menyerap daya mekanis 

yang berlebih akibat kehilangan daya elektris secara sesaat. Tetapi tentu 

hal ini akan dipengaruhi dari waktu ketika kontroler tersebut mulai 

bekerja. Pemilihan waktu yang digunakan sudah dijelaskan pada bab 

sebelumnya. Metode perhitungan dan analisis nilai CCT dilakukan seperti 

gambar 3.2 dengan parameter yang diamati adalah nilai CCT metode TDS 

dan metode Critical Trajectory serta respon kecepatan sudut rotor (ω) 

terhadap sudut rotor (δ) dengan nilai SCES maksimum sebesar 1 pu atau 

setara dengan 100 MVA. 
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 Analisis Titik Gangguan B 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik B, SCES yang telah 

dimodelkan dalam sistem sebesar 1 pu akan disimulasikan dengan waktu 

kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari hasil simulasi tersebut 

diperoleh hasil bahwa semakin cepat waktu pada saat kontroler bekerja 

menyebabkan penambahan nilai CCT yang bergantung dengan kapasitas 

dari SCES tersebut. ∆CCT merupakan penambahan waktu dengan 

referensi CCT sistem tanpa SCES. ∆CCT terkecil adalah 0.0017 detik 

pada saat kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT 

terbesar adalah 0.2513 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 

detik.  

 

Tabel 4. 2 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik B 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.18-0.19 0.1816 0 0 

0.1 0.18-0.19 0.1833 0.0017 0 

0.01 0.20-0.21 0.1984 0.0168 0 

0.001 0.43-0.44 0.4329 0.2513 0 

 

Analisis pada grafik perbandingan respon kecepatan sudut rotor 

(ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan B yang dipengaruhi oleh 

waktu kerja kontroler terlihat bahwa Critical Trajectory berwarna hijau 

berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil serta litasan berwarna biru 

berosilasi pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 

 

 

 

 

 

 

. 
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Gambar 4.11 Grafik respon ω terhadap δ di titik B saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan C 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik C, diperoleh hasil 

bahwa semakin cepat waktu pada saat kontroler bekerja menyebabkan 

penambahan nilai CCT yang bergantung dengan kapasitas dari SCES 

tersebut. ∆CCT terkecil adalah -0.0112 detik pada saat kontroler bekerja 

di detik ke 0.001 detik sedangkan ∆CCT terbesar adalah 0.0013 detik 

pada saat kontroler bekerja pada saat 0.01 detik. Penambahan SCES pada 

saat terjadi gangguan pada titik C menyebabkan nilai CCT menurun. Hal 

ini diperkirakan karena adanya titik saturasi pada titik gangguan tertentu 

sehingga penambahan nilai SCES akan mengakibatkan penurunan nilai 

CCT. Berdasarkan hasil pengamatan pada sistem tersebut tidak memiliki 

selisih dengan metode TDS sehingga dapat dikatakan tidak terdapat error 

pada sistem tersebut.  

 

Tabel 4. 3 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik C 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.23-0.24 0.2379 0 0 

0.1 0.23-0.24 0.2383 0.0004 0 

Gen 2 Gen 3 
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0.01 0.23-0.24 0.2395 0.0013 0 

0.001 0.22-0.23 0.2267 -0.0112 0 

 

Analisis pada grafik perbandingan respon kecepatan sudut rotor 

(ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan C yang dipengaruhi oleh 

waktu kerja kontroler terlihat bahwa pada generator 2 dan 3 walaupun 

memiliki grafik yang berbeda tetapi Critical Trajectory berwarna hijau 

berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil serta lintasan berwarna biru 

berosilasi pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil.  

 

 

Gambar 4.12 Grafik respon ω terhadap δ di titik C saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan D 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik D, diperoleh hasil 

yakni kecepatan waktu pada saat kontroler bekerja menyebabkan 

penambahan nilai CCT. ∆CCT terkecil adalah 0.0017 detik pada saat 

kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar 

adalah 0.2750 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik dan 

tidak terdapat selisih perhitungan nilai CCT metode critical trajectory 

dengan TDS sehingga tidak terdapat error. Perbandingan respon 

kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan D 

yang dipengaruhi oleh waktu kerja kontroler terlihat bahwa Critical 

Trajectory berwarna hijau berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil 

Generator 2 Generator 3 
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serta lintasan berwarna biru berosilasi pada SEP sehingga sistem 

dikatakan stabil. 

 

Tabel 4. 4 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik D 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.25-0.26 0.2525 0 0 

0.1 0.25-0.26 0.2542 0.0017 0 

0.01 0.27-0.28 0.2702 0.0177 0 

0.001 0.52-.053 0.5275 0.2750 0 

 

 

Gambar 4.13 Grafik respon ω terhadap δ di titik D saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan E 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik E, diperoleh hasil 

bahwa semakin cepat controller bekerja maka perbaikan nilai CCT 

semakin baik, ∆CCT terkecil adalah 0.0015 detik pada saat kontroler baru 

bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar adalah 0.2703 

detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik. Terdapat selisih 

Gen 2 Gen 3 

  



48 

 
 

perhitungan nilai CCT metode critical trajectory dengan TDS sehingga 

error bernilai positif. Analisis pada grafik perbandingan respon kecepatan 

sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan E yang 

dipengaruhi oleh waktu kerja kontroler terlihat bahwa Critical Trajectory 

berwarna hijau berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil serta litasan 

berwarna biru berosilasi pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 

 

Tabel 4. 5 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik E 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.25-0.26 0.2567 0 0 

0.1 0.25-0.26 0.2582 0.0015 0 

0.01 0.27-0.28 0.2739 0.0172 0 

0.001 0.52-0.53 0.527 0.2703 0 

 

 

Gambar 4.14 Grafik respon ω terhadap δ di titik E saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 

Gen 2 Gen 3 
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 Analisis Titik Gangguan F 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik F, SCES yang telah 

dimodelkan dalam sistem sebesar 1 pu akan disimulasikan dengan waktu 

kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari hasil simulasi tersebut 

diperoleh hasil bahwa semakin cepat waktu pada saat kontroler bekerja 

menyebabkan penambahan nilai CCT yang bergantung dengan kapasitas 

dari SCES tersebut. ∆CCT terkecil adalah 0.0164 detik pada saat 

kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar 

adalah 0.2505 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik serta 

terdapat selisih perhitungan antara metode critical trajectory dan metode 

TDS dengan error terbesar berada pada saat detik ke 0.01.  

 

Tabel 4. 6 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES di titik F 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.19-0.20 0.1985 0 0 

0.1 0.2-0.21 0.2149 0.0164 +0.0049 

0.01 0.21-0.22 0.2269 0.0284 +0.0069 

0.001 0.45-0.46 0.449 0.2505 -0.0001 

 

Berdasarkan hasil simulasi, terlihat bahwa analisis pada grafik 

perbandingan respon kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) di 

titik gangguan F terlihat bahwa Critical Trajectory berwarna hijau berada 

di antara kondisi stabil dan tidak stabil serta lintasan berwarna biru 

berosilasi pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 
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Gambar 4.15 Grafik respon ω terhadap δ di titik F saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan G 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik G, dapat dikatakan 

bahwa kecepatan waktu pada saat kontroler bekerja menyebabkan 

penambahan nilai CCT. ∆CCT terkecil adalah 0.0013 detik pada saat 

kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar 

adalah 0.2505 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik. 

Terdapat selisih perhitungan nilai CCT metode critical trajectory dengan 

TDS tetapi dapat ditolerir karena nilainya sangat kecil. Perbandingan 

respon kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan 

G yang dipengaruhi oleh waktu kerja kontroler terlihat bahwa Critical 

Trajectory berwarna hijau berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil 

serta lintasan berwarna biru berosilasi pada SEP sehingga sistem 

dikatakan stabil. 

 

Tabel 4. 7 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik G 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.20-0.21 0.1986 0 0 

0.1 0.20-0.21 0.1999 0.0013 -0.0001 

Gen 2 Gen 3 
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0.01 0.21-0.22 0.2123 0.0137 0 

0.001 0.44-0.45 0.4491 0.2505 0 

 

Gambar 4.16 Grafik respon ω terhadap δ di titik G saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan H 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik H yang berada di 

antara bus 6 dan bus 9 diperoleh hasil ∆CCT terkecil adalah 0.0006 detik 

pada saat kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik kemudian menurun 

sehingga diperkirakan terdapat titik ketika nilai CCT tersebut mengalami 

titik saturasi. Akan tetapi perbandingan respon kecepatan sudut rotor (ω) 

terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan H yang dipengaruhi oleh waktu 

kerja kontroler terlihat bahwa walaupun bentuk respon kedua generator 

berbeda tapi Critical Trajectory berwarna hijau berada di antara kondisi 

stabil dan tidak stabil serta lintasan berwarna biru berosilasi pada SEP 

sehingga sistem dikatakan stabil. 

 

Tabel 4. 8 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik H 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.23-0.24 0.2356 0 0 

Gen 2 Gen 3 
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0.1 0.23-0.24 0.2362 0.0006 0 

0.01 0.23-0.24 0.2416 0.0060 0 

0.001 0.23-0.24 0.2383 0.0027 0 

 

 

Gambar 4.17 Grafik respon ω terhadap δ di titik H saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan I 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik I, diperoleh hasil 

∆CCT terkecil adalah 0.0008 detik pada saat kontroler baru bekerja di 

detik ke 0.001 detik. Hal ini diperkirakan karena terdapat titik ketika nilai 

CCT mengalami saturasi akibat nilai SCES yang besar. hal ini 

bertentangan dengan teori bahwa semakin besar nilai SCES maka nilai 

CCTnya menjadi semakin baik. Akan tetapi perbandingan respon 

kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan I yang 

dipengaruhi oleh waktu kerja kontroler terlihat bahwa walaupun bentuk 

respon kedua generator berbeda tapi Critical Trajectory berwarna hijau 

berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil serta lintasan berwarna biru 

berosilasi pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 
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Tabel 4. 9 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik I 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.23-0.24 0.2356 0 0 

0.1 0.23-0.24 0.2398 0.0042 0 

0.01 0.24-0.25 0.2443 0.0087 0 

0.001 0.23-0.24 0.2364 0.0008 0 

 

 

Gambar 4.18 Grafik respon ω terhadap δ di titik I saat Tc bernilai 0.001 

detik 

 Analisis Titik Gangguan J 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik J, diperoleh hasil 

bahwa semakin cepat controller bekerja maka perbaikan nilai CCT 

semakin baik, ∆CCT terbesar adalah 1.83 detik sehingga dapat dikatakan 

ketika terjadi gangguan di titik J maka sistem akan selalu stabil. Analisis 

pada grafik perbandingan respon kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut 

rotor (δ) di titik gangguan J yang dipengaruhi oleh waktu kerja kontroler 

terlihat bahwa Critical Trajectory berwarna hijau berada di antara kondisi 

stabil dan tidak stabil serta litasan berwarna biru berosilasi pada SEP 

sehingga sistem dikatakan stabil. 

Gen 2 Gen 3 
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Tabel 4. 10 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik J 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.41-0.42 0.4166 0 0 

0.1 0.42-0.43 0.421 0.0044 0 

0.01 0.46-0.47 0.4638 0.0472 0 

0.001 2.24-2.25 2.2487 1.83 0 

 

 

Gambar 4.19 Grafik respon ω terhadap δ di titik J saat Tc bernilai 0.001 

detik 

 Analisis Titik Gangguan K 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik K, SCES yang telah 

dimodelkan dalam sistem sebesar 1 pu akan disimulasikan dengan waktu 

kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari hasil simulasi tersebut 

diperoleh hasil bahwa semakin cepat waktu pada saat kontroler bekerja 

menyebabkan penambahan nilai CCT yang bergantung dengan kapasitas 

dari SCES tersebut. ∆CCT terkecil adalah 0.0015 detik pada saat 

kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar 

Gen 2 Gen 3 
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adalah 0.197 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik. Error 

yang ditimbulkan pun memiliki nilai yang kecil sehingga masih dapat 

ditoleransi. 

 

Tabel 4. 11 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik K 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.28-0.29 0.2785 0 -0.0015 

0.1 0.28-0.29 0.28 0.0015 0 

0.01 0.3-0.31 0.294 0.0155 -0.006 

0.001 0.47-0.48 0.4755 0.197 0 

 

Analisis pada grafik perbandingan respon kecepatan sudut rotor 

(ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan K yang dipengaruhi oleh 

waktu kerja kontroler terlihat bahwa walaupun kedua generator memiliki 

grafik yang berbeda namun Critical Trajectory berwarna hijau berada di 

antara kondisi stabil dan tidak stabil serta litasan berwarna biru berosilasi 

pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 

 

 

Gambar 4.20 Grafik respon ω terhadap δ di titik K saat Tc bernilai 

0.001 detik 

Gen 2 Gen 3 
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 Analisis Kondisi Khusus 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik C,H, dan I, SCES 

yang telah dimodelkan dalam sistem sebesar 1 pu akan disimulasikan 

dengan waktu kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari hasil 

simulasi tersebut seharusnya semakin cepat waktu pada saat kontroler 

bekerja menyebabkan akan menyebabkan penyerapan SCES menjadi 

maksimal dan nilai CCT akan semakin baik. Akan tetapi hasil CCT yang 

diperoleh pada ketiga titik gangguan tersebut mendapatkan nilai yang 

berlawanan dengan hipotesa awal karena nilai CCT yang diperoleh justru 

semakin mengecil sedangkan pada saat kontroler bekerja pada detik ke 

0.01 CCT cenderung membaik. Hal tersebut menunjukkan bahwa 

terdapat titik saturasi pada setiap titik gangguan atau terdapat titik 

maksimum penyerapan SCES untuk memperbaiki nilai CCT dan setelah 

melewati titik maksimum tersebut, CCT cenderung menurun. Untuk 

membuktikan hal tersebut maka digunakanlah limiter pada kontroler 

tersebut untuk mencari titik saturasi pada setiap gangguan. Berikut ini 

merupakan hasil dari analisis pada titik gangguan C, H, dan I: 

 

Tabel 4. 12 Perbandingan nilai CCT pada titik gangguan C dengan 

limiter SCES 

Limiter 

SCES 

Metode TDS  

(s) 

Metode Critical 

Trajectory (s) 

Error 

(s) 

0.1 0.23-0.24 0.2395 0 

0.2 0.23-0.24 0.2388 0 

0.3 0.23-0.24 0.2378 0 

0.4 0.23-0.24 0.2366 0 

0.5 0.23-0.24 0.2353 0 

0.6 0.23-0.24 0.2338 0 

0.7 0.23-0.24 0.2321 0 

0.8 0.23-0.24 0.2304 0 

0.9 0.22-0.23 0.2286 0 
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Tabel 4. 13 Perbandingan nilai CCT pada titik gangguan H dengan 

limiter SCES 

Limiter 

SCES 

Metode TDS  

(s) 

Metode Critical 

Trajectory (s) 

Error 

(s) 

0.1 0.23-0.24 0.2416 0 

0.2 0.23-0.24 0.2461 0 

0.3 0,24-0,25 0.2494 0 

0.4 0,24-0,25 0.2522 +0.0022 

0.5 0,24-0,25 0.2526 +0.0026 

0.6 0,24-0,25 0.2478 0 

0.7 0,24-0,25 0.245 0 

0.8 0.24-0.25 0.2429 0 

0.9 0.24-0.25 0.2406 0 

 

Tabel 4. 14 Perbandingan nilai CCT pada titik gangguan I dengan 

limiter SCES 

Limiter 

SCES 

Metode TDS  

(s) 

Metode Critical 

Trajectory (s) 

Error 

(s) 

0.1 0.24-0.25 0.2443 0 

0.2 0.24-0.25 0.2482 0 

0.3 0.24-0.25 0.2462 0 

0.4 0.24-0.25 0.2454 0 

0.5 0.24-0.25 0.2443 0 

0.6 0.24-0.25 0.243 0 

0.7 0.24-0.25 0.2416 0 

0.8 0.24-0.25 0.24 0 

0.9 0.23-0.24 0.2384 0 
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 Analisis Secara keseluruhan  

Berdasarkan hasil simulasi gangguan pada ketiga titik tersebut 

terlihat bahwa ketiga titik tersebut memiliki titik saturasi yang berbeda. 

Titik C memiliki titik saturasi pada saat SCES memiliki kemampuan 

penyerapan sebesar 0.1 pu, titik H memiliki titik saturasi pada saat SCES 

bernilai 0.5 pu, dan titik I memiliki titik saturasi pada saat SCES bernilai 

sebesar 0.2 pu. Hal ini membuat ketiga titik ini menjadi tidak valid untuk 

digunakan sebagai perbandingan dengan titik yang lain karena memiliki 

nilai yang berbeda dengan tujuh titik yang lain sehingga dalam 

pengamatan ini ketiga titik tersebut akan diabaikan. Sehingga data yang 

akan disajikan sebagai perbandingan adalah nilai CCT pada semua titik 

gangguan selain C,H, dan I. Berikut ini merupakan tabulasi dari setiap 

titik gangguan yang sudah ditentukan sesuai penjelasan di atas: 

Tabel 4. 15 Perbandingan nilai CCT pada setiap titik gangguan 

Titik 

Gangguan 

CCT (s) 

Eksisting Tc = 0,1 s Tc = 0.01s Tc = 0.001s 

B 0.1816 0.1833 0.1984 0.4329 

D 0.2525 0.2542 0.2702 0.5275 

E 0.2567 0.2582 0.2739 0.527 

F 0.1985 0.2149 0.2269 0.4490 

G 0.1986 0.1999 0.2123 0.4491 

J 0.4166 0.421 0.4638 2.2487 

K 0.2785 0.28 0.294 0.4755 
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Gambar 4.21 Grafik perbandingan titik gangguan terhadap nilai CCT 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, nilai CCT yang diperoleh 

berbanding lurus dengan waktu kerja sebuah kontroler SCES karena 

semakin cepat kontroler bekerja dalam merespon suatu gangguan maka 

CCT yang diperoleh akan semakin baik. Perbaikan nilai CCT yang paling 

optimal terjadi ketika terjadi gangguan di titik J karena sistem selalu 

berada pada keadaan yang stabil. 

 Analisis Pengaruh Pemodelan Kontrol SCES dengan 

Menggunakan Seluruh Titik Gangguan 

Setelah dijelaskan pada sub bab sebelumnya, tidak semua titik 

dapat digunakan untuk perbandingan perbaikan nilai CCT berdasarkan 

kinerja kontroler yang diberikan pada SCES. Oleh karena itulah pada sub 

bab ini akan dibahas mengenai pengaruh penambahan SCES dan 

kontrolernya terhadap nilai Critical Clearing Time dengan 

mempertimbangkan keseluruhan titik gangguan yang dimodelkan 

sebelum ketiga titik yang dijelaskan sebelumnya mengalami saturasi 

ketika nilai SCES maksimum sebesar 0.1 pu atau setara dengan 10 MVA 

sehingga dapat digunakan untuk perbandingan pada setiap titik. SCES 

ditempatkan pada bus generator dengan penambahan nilai CCT terbaik 

yaitu bus generator dua. Ketika terjadi gangguan maka SCES yang 
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diasumsikan berada dalam keaadan kosong akan menyerap daya mekanis 

yang berlebih akibat kehilangan daya elektris secara sesaat dan akan 

dipengaruhi dari waktu kontroler tersebut mulai bekerja, dengan 

pemilihan waktu yang digunakan sudah dijelaskan pada bab sebelumnya. 

Metode perhitungan dan analisis nilai CCT dilakukan seperti gambar 3.2 

dengan parameter yang diamati adalah nilai CCT metode TDS dan 

metode Critical Trajectory serta respon kecepatan sudut rotor (ω) 

terhadap sudut rotor (δ)  

 

 Analisis Titik Gangguan B 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik B, Dari hasil 

simulasi tersebut diperoleh hasil bahwa semakin cepat waktu pada saat 

kontroler bekerja menyebabkan penambahan nilai CCT yang bergantung 

dengan kapasitas dari SCES tersebut. ∆CCT terkecil adalah 0.002 detik 

pada saat kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT 

terbesar adalah 0.0168 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 

detik. T Terdapat selisih perhitungan nilai CCT metode critical trajectory 

dengan TDS tetapi dapat ditolerir karena nilainya sangat kecil. Analisis 

pada grafik perbandingan respon kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut 

rotor (δ) di titik gangguan B menunjukkan bahwa sistem stabil karena 

terlihat bahwa Critical Trajectory berwarna hijau berada di antara kondisi 

stabil dan tidak stabil serta lintasan berwarna biru berosilasi pada SEP. 

 

Tabel 4. 16 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik B 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.18-0.19 0.1816 0 0 

0.1 0.18-0.19 0.1818 0.0002 0 

0.01 0.18-0.19 0.1833 0.0017 0 

0.001 0.20-0.21 0.1984 0.0168 -0.0016 
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Gambar 4.22 Grafik respon ω terhadap δ di titik B saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan C 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik C, diperoleh hasil 

bahwa semakin cepat waktu pada saat kontroler bekerja menyebabkan 

penambahan nilai CCT yang bergantung dengan kapasitas dari SCES 

tersebut. ∆CCT terkecil adalah 0.001 detik pada saat kontroler bekerja di 

detik ke 0.01 detik sedangkan ∆CCT terbesar adalah 0.0016 detik pada 

saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik.  

 

Tabel 4. 17 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik C 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.23-0.24 0.2379 0 0 

0.1 0.23-0.24 0.238 0.0001 0 

0.01 0.23-0.24 0.2383 0.0004 0 

0.001 0.23-0.24 0.2395 0.0016 0 

 

Analisis pada grafik perbandingan respon kecepatan sudut rotor 

(ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan C yang dipengaruhi oleh 

Gen 2 Gen 3 
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waktu kerja kontroler terlihat bahwa pada generator 2 dan 3 walaupun 

memiliki grafik yang berbeda tetapi Critical Trajectory berwarna hijau 

berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil serta lintasan berwarna biru 

berosilasi pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil.  

 

 

Gambar 4.23 Grafik respon ω terhadap δ di titik C saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan D 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik D, dapat dikatakan 

bahwa kecepatan waktu pada saat kontroler bekerja menyebabkan 

penambahan nilai CCT. ∆CCT terkecil adalah 0.0017 detik pada saat 

kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar 

adalah 0.2750 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik 

Perbandingan respon kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) di 

titik gangguan D, sistem dikatakan stabil karena terlihat bahwa Critical 

Trajectory berwarna hijau berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil 

serta lintasan berwarna biru berosilasi pada SEP. 

 

Tabel 4. 18 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik D 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.25-0.26 0.2525 0 0 

Generator 2 Generator 3 
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0.1 0.25-0.26 0.2526 0.0001 0 

0.01 0.25-0.26 0.2542 0.0017 0 

0.001 0.27-0.28 0.2702 0.0177 0 

 

Gambar 4.24 Grafik respon ω terhadap δ di titik D saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan E 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik E, diperoleh hasil 

bahwa semakin cepat controller bekerja maka perbaikan nilai CCT 

semakin baik, ∆CCT terkecil adalah 0.0002 detik pada saat kontroler baru 

bekerja di detik ke 0.1 sedangkan ∆CCT terbesar adalah 0.0172 detik pada 

saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik. Analisis pada grafik 

perbandingan respon kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) 

terlihat bahwa sistem stabil karena lintasan Critical Trajectory berwarna 

hijau berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil serta litasan berwarna 

biru berosilasi pada SEP.  

 

Tabel 4. 19 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik E 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.25-0.26 0.2567 0 0 

Gen 2 Gen 3 
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0.1 0.25-0.26 0.2569 0.0002 0 

0.01 0.25-0.26 0.2584 0.0017 0 

0.001 0.27-0.28 0.2739 0.0172 0 

 

 

Gambar 4.25 Grafik respon ω terhadap δ di titik E saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan F 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik F, SCES yang telah 

dimodelkan dalam sistem sebesar 1 pu akan disimulasikan dengan waktu 

kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari hasil simulasi tersebut 

diperoleh hasil bahwa semakin cepat waktu pada saat kontroler bekerja 

menyebabkan penambahan nilai CCT yang bergantung dengan kapasitas 

dari SCES tersebut. ∆CCT terkecil adalah 0.0052 detik pada saat 

kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar 

adalah 0.0284 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik serta 

terdapat selisih perhitungan antara metode critical trajectory dan metode 

TDS dan error terbesar berada pada saat detik ke 0.001 tetapi nilainya 

masih dapat ditoleransi karena nilainya sangat kecil 

  

 

 

Gen 2 Gen 3 
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Tabel 4. 20 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES di titik 

F 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.19-0.20 0.1985 0 0 

0.1 0.19-0.20 0.2137 0.0052 0.0037 

0.01 0.2-0.21 0.2149 0.0164 0.0049 

0.001 0.21-0.22 0.2269 0.0284 0.0069 

 

Berdasarkan hasil simulasi, dapat dikatakan bahwa analisis pada 

grafik perbandingan respon kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor 

(δ) di titik gangguan F terlihat bahwa Critical Trajectory berwarna hijau 

yang seharusnya berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil bergeser 

sedikit ke arah positif karena terdapat error namun lintasan berwarna biru 

berosilasi pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 

 

 

Gambar 4.26 Grafik respon ω terhadap δ di titik F saat Tc bernilai 

0.001 detik 

Gen 2 Gen 3 
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 Analisis Titik Gangguan G 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik G, dapat dikatakan 

bahwa kecepatan waktu pada saat kontroler bekerja menyebabkan 

penambahan nilai CCT. ∆CCT terkecil adalah 0.0001 detik pada saat 

kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar 

adalah 0.0137 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik. 

Terdapat selisih perhitungan nilai CCT metode critical trajectory dengan 

TDS tetapi dapat ditolerir karena nilainya sangat kecil. Perbandingan 

respon kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan 

G terlihat bahwa Critical Trajectory berwarna hijau berada di antara 

kondisi stabil dan tidak stabil serta lintasan berwarna biru berosilasi pada 

SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 

Tabel 4. 21 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik G 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.20-0.21 0.1986 0 0 

0.1 0.20-0.21 0.1987 0.0001 -0.0013 

0.01 0.20-0.21 0.1999 0.0013 -0.0001 

0.001 0.21-0.22 0.2123 0.0137 0 

 

Gambar 4.27 Grafik respon ω terhadap δ di titik G saat Tc bernilai 

0.001 detik 

Gen 2 Gen 3 

  



67 

 
 

 

 Analisis Titik Gangguan H 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik H yang berada di 

antara bus 6 dan bus 9 diperoleh hasil ∆CCT terkecil adalah 0 detik pada 

saat kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar 

adalah 0.006. Penambahan nilai CCT ini tergolong kecil karena akan 

menghadapi kondisi saturasi ketika nilai SCES melebihi nilai ysan sudah 

dibahas pada bab sebelumnya. Akan tetapi perbandingan respon 

kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan H 

yang dipengaruhi oleh waktu kerja kontroler terlihat bahwa walaupun 

bentuk respon kedua generator berbeda tapi Critical Trajectory berwarna 

hijau bergeser ke arah positif akibat error namun tetap di dekat antara 

kondisi stabil dan tidak stabil serta lintasan berwarna biru berosilasi pada 

SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 

 

Tabel 4. 22 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik H 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.23-0.24 0.2356 0 0 

0.1 0.23-0.24 0.2356 0.0000 0 

0.01 0.23-0.24 0.2362 0.0006 0 

0.001 0.23-0.24 0.2416 0.0060 0.0016 
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Gambar 4.28 Grafik respon ω terhadap δ di titik H saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 Analisis Titik Gangguan I 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik I, diperoleh hasil 

∆CCT terkecil adalah 0.0008 detik pada saat kontroler baru bekerja di 

detik ke 0.001 detik hal ini diperkirakan karena terdapat titik ketika nilai 

CCT mengalami saturasi akibat nilai SCES yang besar sehingga hal ini 

bertentangan dengan hipotesa awal ketika semakin besar nilai SCES maka 

nilai CCTnya menjadi semakin baik. Akan tetapi perbandingan respon 

kecepatan sudut rotor (ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan I yang 

dipengaruhi oleh waktu kerja kontroler terlihat bahwa walaupun bentuk 

respon kedua generator berbeda tapi Critical Trajectory berwarna hijau 

berada di antara kondisi stabil dan tidak stabil serta lintasan berwarna biru 

berosilasi pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 

 

Tabel 4. 23 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik H 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.23-0.24 0.2356 0 0 

0.1 0.23-0.24 0.2391 0.0035 0 

0.01 0.23-0.24 0.2398 0.0007 0 

Gen 2 Gen 3 
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0.001 0.24-0.25 0.2443 0.0087 0 

 

 

Gambar 4.29 Grafik respon ω terhadap δ di titik I saat Tc bernilai 0.001 

detik 

 Analisis Titik Gangguan J 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik J, diperoleh hasil 

bahwa semakin cepat controller bekerja maka perbaikan nilai CCT 

semakin baik, ∆CCT terbesar adalah 0.0472 detik sehingga dapat 

dikatakan ketika terjadi gangguan di titik J maka sistem akan selalu stabil. 

Analisis pada grafik perbandingan respon kecepatan sudut rotor (ω) 

terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan J yang dipengaruhi oleh waktu 

kerja kontroler terlihat bahwa Critical Trajectory berwarna hijau berada 

di antara kondisi stabil dan tidak stabil serta litasan berwarna biru 

berosilasi pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 

 

Tabel 4. 24 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik J 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

- 0.41-0.42 0.4166 0 0 

0.1 0.41-0.42 0.4171 0.0005 0 

Gen 2 Gen 3 
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0.01 0.42-0.43 0.421 0.0039 0 

0.001 0.46-0.47 0.4638 0.0472 0 

 

 

Gambar 4.30 Grafik respon ω terhadap δ di titik J saat Tc bernilai 0.001 

detik 

 Analisis Titik Gangguan K 

Pada saat terjadi gangguan tiga fasa pada titik K, SCES yang telah 

dimodelkan dalam sistem sebesar 0.1 pu akan disimulasikan dengan 

waktu kerja yang sudah ditentukan sebelumnya. Dari hasil simulasi 

tersebut diperoleh hasil bahwa semakin cepat waktu pada saat kontroler 

bekerja menyebabkan penambahan nilai CCT yang bergantung dengan 

kapasitas dari SCES tersebut. ∆CCT terkecil adalah 0.0001 detik pada 

saat kontroler baru bekerja di detik ke 0.1 detik sedangkan ∆CCT terbesar 

adalah 0.0155 detik pada saat kontroler bekerja pada saat 0.001 detik. 

Error yang ditimbulkan pun memiliki nilai yang kecil sehingga masih 

dapat ditoleransi. 

 

Tabel 4. 25 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES titik K 

Tc 

(s) 

Time Domain 

Simulation    

(s) 

Critical 

Trajectory 

(s) 

∆CCT 
Error 

(s) 

Gen 2 Gen 3 
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- 0.28-0.29 0.2785 0 -0.0015 

0.1 0.27-0.28 0.2786 0.0001 0 

0.01 0.27-0.28 0.28 0.0015 0 

0.001 0.30-0.31 0.294 0.0155 -0.006 

 

Analisis pada grafik perbandingan respon kecepatan sudut rotor 

(ω) terhadap sudut rotor (δ) di titik gangguan K yang dipengaruhi oleh 

waktu kerja kontroler terlihat bahwa walaupun kedua generator memiliki 

grafik yang berbeda namun Critical Trajectory berwarna hijau berada di 

antara kondisi stabil dan tidak stabil serta litasan berwarna biru berosilasi 

pada SEP sehingga sistem dikatakan stabil. 

 

 

Gambar 4.31 Grafik respon ω terhadap δ di titik K saat Tc bernilai 

0.001 detik 

 

 

 

 

 

 

Gen 2 Gen 3 
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 Analisis Secara Keseluruhan 

Analisis mengenai hasil pemodelan kontroler SCES secara 

keseluruhan terhadap nilai Criticsal Clearing Time dapat ditunjukkan 

dalam tabel berikut, 

Tabel 4. 26 Perbandingan nilai CCT terhadap waktu kerja SCES pada 

setiap titik gangguan SCES 0.1 

Titik 

Gangguan 

CCT (s) 

Eksisting Tc = 0,1 s Tc = 0.01s Tc = 0.001s 

B 0.1816 0.1818 0.1833 0.1984 

C 0.2379 0.2380 0.2383 0.2395 

D 0.2525 0.2526 0.2542 0.2702 

E 0.2567 0.2569 0.2584 0.2739 

F 0.1985 0.2137 0.2149 0.2269 

G 0.1986 0.1987 0.1999 0.2123 

H 0.2356 0.2356 0.2362 0.2416 

I 0.2356 0.2391 0.2398 0.2443 

J 0.4166 0.4171 0.421 0.4638 

K 0.2785 0.2786 0.28 0.294 
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Gambar 4.32 Grafik perbandingan titik gangguan terhadap nilai CCT 

Berdasarkan tabel dan grafik di atas, nilai CCT yang diperoleh 

berbanding lurus dengan waktu kerja sebuah kontroler SCES sehingga 

semakin cepat kontroler bekerja dalam merespon suatu gangguan maka 

CCT yang diperoleh akan semakin baik. Kenaikan CCT tertinggi terjadi 

pada saat terjadi gangguan di titik J. Tetapi hal ini tentu bergantung pada 

batasan yang dimiliki oleh SCES tersebut.    
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BAB 5 

KESIMPULAN 
 

 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil simulasi dan analisis data yang telah dilakukan 

dengan membandingkan pengaruh kontroler SCES pada perbaikan nilai 

CCT pada sistem, terdapat beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Pemasangan SCES dan kontroler pada sistem dapat menjaga 

kestabilan sistem ketika terjadi gangguan. Hal ini ditunjukkan 

oleh respon kecepatan sudut rotor terhadap sudut rotor yang 

selalu menujukkan kondisi stabil. 

2. Nilai CCT terus meningkat berbanding lurus terhadap 

kemampuan kontroler dalam merespon gangguan. Semakin 

cepat kontroler dapat bekerja merespon gangguan maka nilai 

CCT yang diperoleh menjadi semakin optimal. 

3. Peningkatan nilai CCT terbesar terjadi pada saat terjadi 

gangguan di titik J disertai dengan respon kontroler yang cepat 

yakni 0.001 detik sehingga perbaikan nilai CCT yang diperoleh 

sebesar 0.0472 detik ketika SCES yang terpasang 0.1 pu 

 Saran 

Saran yang dapat diberikan untuk perbaikan tugas akhir ini serta 

untuk pengembangan ke depan adalah sebagai berikut : 

1. Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pemodelan 

kontroler dari SCES dengan harapan bahwa dengan kapasitas 

SCES seminimum mungkin dapat menghasilkan perbaikan 

nilai CCT yang maksimal. 

2. Diperlukan adanya penelitian lebih lanjut mengenai 

pemodelan SCES agar dapat memodelkan karakteristik SCES 

karena pada tugas akhir kali ini dianggap hanya menyerap 

daya saat terjadi gangguan. 

3. Perlu dilakukan pengimplementasian pada plant yang lebih 

kompleks untuk membuktikan keakuratan metode dalam 

perbaikan nilai CCT pada sistem sehingga dapat digunakan 

sebagai pembanding dengan penelitian yang sudah ada. 
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LAMPIRAN 
• Repon Generator di titik gangguan B saat SCES 1 pu 

 

 

• Repon Generator di titik gangguan C saat SCES 1 pu 

 

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 

  

Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 

  

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 
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• Repon Generator di titik gangguan D saat SCES 1 pu 

 

 

Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 

  

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 

  
Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 
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• Repon Generator di titik gangguan E saat SCES 1 pu 

 

 

• Repon Generator di titik gangguan F saat SCES 1 pu 

 

 

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 

  

Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 

  

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 
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• Repon Generator di titik gangguan G saat SCES 1 pu 

 

 

Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 

  

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 

  
Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 
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• Repon Generator di titik gangguan H saat SCES 1 pu 

 

 

• Repon Generator di titik gangguan I saat SCES 1 pu 

 

 

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 

  

Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 

  

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 
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• Repon Generator di titik gangguan J saat SCES 1 pu 

 

 

Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 

  

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 

  
Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 
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• Repon Generator di titik gangguan K saat SCES 1 pu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gen 2 saat Tc = 0.1 Gen 3 saat Tc=0.1 

  
Gen 2 saat Tc = 0.01 Gen 3 saat Tc=0.01 
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