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A. PENDAHULUAN 

Dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan energi terbarukan telah 

berkembang pesat di seluruh dunia. Selain itu, potensi manfaat pembangkitan 

tersebar/Distributed Generation (DG) menggunakan energi terbarukan memiliki 

banyak kelebihan seperti perbaikan kualitas daya, penurunan beban puncak, 

penggunaan lahan yang minimalis, kemajuan infrastruktur dan mendorong operator 

jaringan untuk beralih ke sumber energi terbarukan terutama berbasi tenaga angin 

yang tersebar. Meskipun terlihat banyak manfaat tersebut, estimasi output daya selalu 

dikaitkan dengan beberapa faktor yaitu ketidakpastian kecepatan angin. 

Paper ini bertujuan untuk menentukan kapasitas optimal dan lokasi DG 

berbasis angin dengan tujuan meminimalkan biaya kerugian energi tahunan dan 

memastikan profil tegangan yang diinginkan. Pertimbangan ketidakpastian beban 

akan diatasi dengan DG berbasis angin dengan pembagian kelompok beban. 

Kemudian masalah optimasi akan dipecahkan menggunakan metode Genetical 

Algorithm (GA) dengan aritmatika crossover. 

 

B. MODEL KETIDAKPASTIAN 

BEBAN DAN PEMBANGKITAN BERKELOMPOK 

Dalam suatu wind farm yang terdapat beberapa titik pembangkitan dengan 

kapasitas dan parameter generator yang berbeda maka secara otomatis output dari 

masing-masing turbin angin juga berbeda tergantung pada kecepatan angin serta 

parameter tertentu dari turbin angin tersebut. Salah satu dari metode yang paling 

umum digunakan untuk masalah perencanaan dalam hal turbin angin adalah dengan 
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menggunakan data historis. Pada paper ini, menggunakan data statistik angin yang 

dikumpulkan dari Lootak di Iran dimana kecepatan rata-rata angin adalah sekitar 6,9 

m/s.  

 

Gambar 1: Tipikal kurva kecepatan daya pada turbin angin 

 

Dalam sistem distribusi, salah satu kendala yang dihadapi operator jaringan 

distribusi adalah perbedaan kelompok daya pada pelanggan. Ada semacam tantangan 

serupa dalam kasus pengkategorian output dari turbin angin sehubungan dengan 

fluktuasi kecepatan angin. 

Dalam paper ini, pembangkit listrik disesuaikan dengan kecepatan angin dan 

data permintaan beban telah diprofilkan ke 8 dan 6 kelompok. Data pembangkit listrik 

yang memiliki nilai sama dengan nol, bentuk kelompok dengan pusat sama dengan 

nol, dan dengan cara yang sama, data beban yang memiliki nilai sama dengan beban 

puncak membentuk kelompok dengan pusat 100%. 

 

C. STUDI KASUS DAN HASIL 

a. Sistem uji yang digunakan adalah IEEE 33-bus 

b. Beban puncak 3.7 MW 

c. Daya reaktif 2.3 MVAR 

d. Bus-1 sebagai gardu utama 

e. Semua bus dialokasikan untuk intensitas kecepatan angin yang sama 

Tabel. Perbandingan dari hasil kasus yang berbeda 
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Tabel di atas menunjukkan solusi dari masalah termasuk lokasi yang optimal dan 

jumlah unit DG terkait dengan nilai-nilai rugi daya. 

 

 

Sedangkan untuk table di atas ini menunjukkan tegangan minimum dan 

maksimum jaringan, sebelum dan sesudah alokasi DG serta sebelum dan sesudah 

digunakan DG. 

 

Pada gambar di atas ditampilkan profil tegangan untuk kasus-kasus berikut: 

1. Kasus 1 : tenaga angin adalah nol, sedangkan beban memiliki nilai  

  maksimum 

2. Kasus 2 : tenaga angin memiliki nilai maksimum. Sedangkan beban  

  memiliki nilai minimum 
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D. KESIMPULAN 

  Pendekatan DG dengan memanfaatkan metode GA dan aritmatika cross over 

menunjukkan hasil yang signifikan dapat mengurangi kerugian energi: 

a. Meminimalisir losses energy terliat pada tabel V. 

b. Meningkatkan profil tegangan pada bus terlihat pada gambar 6. 

c. Meningkatkan keandalan sistem dengan penempatan DG. 

 

E. REVIEW 

Kelebihan: 

1. Struktur paragraf dari paper terbilang rapi 

2. Keselarasan konten paper (judul, permasalahan yang diangkat dan kesimpulan) 

3. Banyak mengacu pada paper-paper sebelumnya yang saling berkesinambungan 

satu sama lain 

Kekurangan: 

1. Tidak menampilkan hasil pada sistem bus 1-13 

2. Tidak menjelaskan kenapa lokasi yang optimal hanya berada di sistem bus 14-31 

3. Kurangnya konsistensi penulisan satuan (ada kW dan kw, ada Kwh dan kwh) 


