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Optimasi Penempatan dan Penentuan Kapasitas Pembangkit 
Kecil Tersebar untuk Mengatisipasi Pertumbuhan Beban di 

APP Jember dengan Algoritma Genetik

Chandra Wijaya

Jurusan Teknk Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Jember

ABSTRAK

Saat ini, kebutuhan listrik untuk sistem yang lebih fleksibel, serta pentingnya 

pemanfaatan energi dan meminimalkan dampak lingkungan telah memberikan 

dorongan untuk pengembangan pembangkit kecil tersebar (Distributed generation 

(DG)). Untuk alasan ini, pembangkit kecil tersebar diprediksikan untuk memainkan 

peranan peningkatan daya listrik pada sistem kelistrikan dalam waktu dekat. 

Penempatan pembangkit kecil tersebar dan besar daya keluaran pembangkit kecil 

tersebar dengan memperhatikan keandalan unit pembangkit kecil tersebar, dan rugi 

saluran akan diselesaikan dengan memodelkan ke dalam model Intelegent 

Computation yaitu Algoritma Genetik guna mendapatan optimalisasi pemenuhan 

daya ketika terjadi pertumbuhan beban, khususnya optimalisasi penentuan kapasitas 

dan penempatan dengan simulasi di jaringan APP Jember dengan 10 bus didalamnya. 

Penempatan dan penentuan kapasitas pembangkit kecil tersebar berdasarkan 

kenaikan beban pertahun sebesar 10% dari tahun sebelumnya. Dengan menempatkan 

pembangkit kecil tersebar dan besar kapasitas pembangkit kecil tersebar dengan 

Algoritma genetik, diharapkan penambahan beban yang mengakibatkan semakin 

besarnya rugi saluran (losses) dapat diminimalisir.

Kata kunci:

Distributed generation (DG), Aliran Daya, Algoritma Genetik.
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Placement Optimizing and Determining Capacity of Distributed 
Generation (DG) for Anticipating Load Development in APP 

Jember with Algorithm Genetic

Chandra Wijaya

Electrical Engineering, Engineering Faculty, Jember University

ABSTRACT

Today, electrical consume for flexibility system and minimizing the impact of 

it, make an innovator to make Distributed Generation (DG). For this reason, 

Distributed Generation (DG) has been predicted for take a role to optimizing 

electrical power in short time. Placement Optimizing and determining capacity of 

Distributed Generation (DG) must be attention with Distributed Generation (DG)’s 

quality, and line losses, that have been calculated with Intelligent Computation’s 

method, Algorithm Genetic. Algorithm Genetic is used for optimizing power’s 

needed when the system has been development, especially placement optimizing and 

determining capacity of distributed generation (DG) for anticipating load 

development in APP Jember with 10 bus in that system. 

Placement optimizing and determining capacity of distributed generation 

(DG) for anticipating load development in APP Jember based on Load development 

each year 10% from the last year and power’s supply. When distributed generation 

(DG) have been placed and capacity of distributed generation have been known with 

Algorithm genetic, it can minimize the losses of the system (APP Jember) .

Key word:

Distributed generation (DG), load flow, and algorithm genetic.
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RINGKASAN

Optimasi Penempatan dan Penentuan Kapasitas Pembangkit Kecil Tersebar 

untuk Mengatisipasi Pertumbuhan Beban di APP Jember dengan Algoritma 

Genetik; Chandra Wijaya; 081910201019; 2013; 35 Halaman; Jurusan Teknik 

Elektro Fakultas Teknik Universitas Jember.

Saat ini, kebutuhan listrik untuk sistem yang lebih fleksibel, perubahan dalam 

peraturan dan skenario ekonomi serta pentingnya pemanfaatan energy dan 

meminimalkan dampak lingkungan telah memberikan dorongan untuk 

pengembangan pembangkit kecil tersebar (Distributed generation (DG)). Untuk 

alasan ini, Pembangkit kecil tersebar (DG) diprediksikan untuk memainkan peranan 

peningkatan daya listrik pada sistem kelistrikan dalam waktu dekat.   

Dalam penentuan penempatan dan kapasitas pembangkit kecil tersebar (DG)

untuk mengatasi pertumbuhan beban di APP Jember, diperlukan data masukan awal 

untuk melakukan analisa aliran daya pada APP Jember dengan menggunakan metode 

Newton-Raphson dan setelah itu menggunalan Algoritma Genetik pada program 

MATLAB. Data awal yang digunakan adalah data beban transmisi pada bus APP 

Jember. Data beban transmisi dan data impedansi saluran pada setiap bus berdasarkan 

data lapangan di APP Jember tahun 2011. Dengan berdasarkan data pembangkitan 

dan beban periode 2012, dapat ditentukan beban selanjutnya selama 10 tahun dengan 

mengasumsikan kenaikan beban pertahun sebesar 10% dari tahun sebelumnya.

Dengan menggunakan data tersebut sebagai acuan maka, aliran daya untuk 

menentukan rugi-rugi dengan menggunakan metode newton-raphson dapat 

dijalankan. Berikut adalah aliran daya dan data rugi-rugi saluran setelah metode 

tersebut di jalankan, sebelum penambahan pembangkit kecil tersebar (DG).



xi

Pengurangan total rugi saluran pada APP Jember dengan penambahan 

pembangkit kecil tersebar (DG), sesuai dengan analisa aliran daya sebelum dan 

sesudah penambahan pembangkit kecil tersebar (DG).

Penambahan pembangkit dengan menentukan letak dan besar pembangkit 

dengan menggunakan metode algoritma genetik, dengan membangkitkan populasi 

secara acak untuk mendapatkan rugi – rugi saluran terkecil.

Penempatan dan penentuan besar pembangkit kecil tersebar (DG) yang 

digunakan di area APP Jember dengan mengetahui besar nilai rugi – rugi saluran tiap 

tahunnya dengan menggunakan Algoritma Genetik untuk memperbaiki nilai rugi 

saluran setiap tahunnya. Dan dengan menggunakan AG sebagai penentuan kapasitas 

dan penempatan pembangkit kecil tersebar (DG) dan parameter rugi – rugi saluran 

maka rugi – rugi saluran dapat berkurang.         
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