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2 BAB II 

SISTEM INFORMASI UTILITAS JARINGAN LISTRIK 

 

 

2.1 Sistem Informasi Utilitas 

 

Sistem informasi utilitas adalah sistem informasi yang dirancang secara khusus 

untuk mengumpulkan, menyimpan, dan memanipulasi data utilitas yang erat 

kaitannya di dalam bentuk pelayanan umum terhadap segala fasilitas 

infrastruktur yang menyangkut hajat hidup orang banyak seperti pelayanan air 

minum, saluran buangan, telepon, listrik, dan pipa gas [5]. Sistem informasi 

utilitas merupakan bentuk aplikasi dari SIG yang mengelola suatu utilitas 

jaringan. 

Utilitas akan membentuk suatu jaringan yang terhubung kepada pelanggan 

dengan lokasi di sekitar jalan baik berada di dalam permukaan tanah maupun 

di atas permukaan tanah. Berikut contoh sketsa letak utilitas di bawah tanah 

pada suatu kota : 

 

Gambar 2.1 Sketsa utilitas bawah tanah [6].  

 

Pada Gambar 2. menggambarkan utilitas di bawah permukaan tanah di suatu 

kota, masing-masing utilitas memiliki letak dan kedalaman yang berbeda. 

Peletakan jaringan utilitas ini disesuaikan oleh instansi bersangkutan, pada 
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jaringan TELP (kabel telepon) selalu terletak pada bagian atas dibandingkan 

utilitas lainnya, jaringan AM (pipa air minum) terletak di bawah jaringan 

TELP, jaringan PLN (kabel listrik) terletak di bawah jaringan AM, jaringan gas 

(pipa gas) dengan ukuran 14 inchi diletakan di dekat permukaan sedangkan 

pada ukuran 24 inchi diletakan pada bagian yang lebih dalam, dan saluran 

buangan diletakan pada bagian paling terdalam dibanding utilitas lain. 

Peletakan utilitas ini dikondisikan pada keamanan jika terjadi kerusakan pada 

salah satu utilitas, seperti jaringan AM tidak diletakan dekat jaringan PLN agar 

jika terjadi kerusakan tidak terjadi hubungan pendek arus listrik yang dapat 

membahayakan nyawa seseorang. 

 

2.2 Sistem Informasi Geografis 

 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem komputer untuk 

mengumpulkan, memelihara, menyimpan, menganalisis, menampilkan dan 

menyebarkan data dan informasi spasial [7]. Definisi di atas jika diuraikan 

menjadi sub-sistem sebagai berikut [8]: 

1. Data Input 

Sub sistem ini bertanggung jawab dalam mengonversikan format data 

aslinya ke dalam format SIG. 

 

2. Data Output 

Sub sistem ini untuk menampilkan keluaran basis data spasial baik 

berupa salinan cetak maupun salinan digital seperti tabel, grafik, dan 

peta. 

 

3. Data Management 

Mengorganisasikan data spasial dan tabel atribut ke dalam sistem 

basis data hingga mudah untuk dipanggil kembali, diperbarui, dan 

disunting. 
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4. Data Manipulation dan Analysis 

Menentukan informasi yang dihasilkan oleh SIG. Selain itu, sub 

sistem ini memanipulasi dan memodelkan data untuk menghasilkan 

informasi yang diharapkan. 

 

 

Gambar 2.2 Ilustrasi Sub Sistem SIG 

 

SIG menyajikan persepsi dunia nyata yang disederhanakan. Untuk 

mentransformasikan dunia nyata ke dalam SIG diperlukan model dunia nyata 

yang disederhanakan. Pada transformasi ini setiap fenomena (realitas fisik) 

diklasifikasikan dan dideskripsikan ke dalam bentuk model dunia nyata. 

Kemudian, model ini dikonversikan kedalam bentuk model data dalam 

terminologi elemen-elemen geometri beserta kualitasnya. Setelah itu, model 

data ditransfer ke dalam bentuk basis data (fisik) hingga pada akhirnya bisa 

disajikan dalam bentuk peta dan laporan [8]. 

 

2.3 Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

 

2.3.1 Pengertian Sistem Distribusi Tenaga Listrik 

 

Sistem distribusi tenaga listrik adalah sarana dari sistem tenaga listrik di 

dalam menyalurkan energi listrik ke pelanggan. Tenaga listrik merupakan 

bentuk energi yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan 

kepada pelanggan dan dimanfaatkan untuk segala macam keperluan. 

Sistem tenaga listrik merupakan rangkaian instalasi tenaga listrik yang 
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terdiri dari sistem pembangkit, sistem transmisi, dan sistem distribusi yang 

saling terintegrasi. 

Dalam rangkaian sistem pembangkit tenaga listrik akan menghasilkan 

energi listrik, energi listrik ini dihasilkan dengan merubah energi potensial 

menjadi energi mekanik. Hasil tegangan yang dihasilkan dari pembangkit 

energi listrik berkisar antara 6,6 kV sampai 24 kV, untuk mengurangi rugi 

daya pada saluran transmisi maka tegangan dinaikan pada gardu induk 

penaik menjadi 70 kV, 150 kV, dan 500 kV. 

Sistem transmisi tenaga listrik menyalurkan energi listrik dari gardu induk 

penaik menuju gardu induk penurun. Energi listrik ditransmisikan melalui 

Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) atau melalui Saluran Udara 

Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) memiliki tegangan listrik yang berkisar 

antara 70 kV, 150 kV, dan 500 kV.  

Sistem distribusi merupakan penyaluran energi listrik dari gardu induk 

kepada pelanggan. Sistem distribusi dibagi menjadi distribusi primer dan 

distribusi sekunder. Distribusi primer, penyalurannya dimulai dari gardu 

induk penurun menuju ke konsumen dengan membawa tegangan 

menengah yakni 20 kV. Distribusi sekunder, penyalurannya dimulai dari 

gardu distribusi yang memiliki tegangan 220 V/ 380 V menuju ke 

pelanggan [9]. Dapat dilihat rangkaian instalasi tenaga listrik yang terdiri 

dari sistem pembangkit, sistem transmisi, dan sistem distribusi tenaga 

listrik pada Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Rangkaian Instalasi Tenaga Listrik 
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2.3.2 Komponen Jaringan Distribusi Tenaga Listrik 

 

Jaringan distribusi tenaga listrik adalah bagian dari sistem tenaga listrik 

yang berhubungan langsung dengan pelanggan. Sistem ini terdiri dari 

sistem distribusi tegangan menengah dan sistem distribusi tegangan 

rendah. Tegangan menengah yang memiliki tegangan 20 kV akan 

diturunkan menjadi tegangan rendah yang memiliki tegangan 220/380 V 

melalui gardu distribusi. Gardu distribusi adalah suatu bangunan gardu 

listrik yang digunakan untuk memasok kebutuhan tenaga listrik bagi 

pelanggan [10]. Adapun macam-macam gardu distribusi yakni : 

 

1. Gardu Portal 

 

Gardu portal adalah gardu listrik tipe terbuka (outdoor) dengan 

memakai konstruksi dua tiang atau lebih. Tempat kedudukan 

transfomator sekurang-kurangnya 3 meter di atas tanah dan 

ditambahkan platform sebagai fasilitas kemudahan kerja teknisi 

operasi dan pemeliharaan.  

 

Gambar 2.2 Gardu Portal 
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2. Gardu Beton 

 

Seluruh komponen utama instalasi yaitu transfomator dan 

peralatan proteksi, terangkai di dalam bangunan sipil yang 

dirancang, dibangun dan difungsikan dengan konstruksi pasangan 

dan beton. 

 

Gambar 2.3 Gardu Beton 

 

2.4 Basis Data  

 

2.4.1 Pengertian Basis Data 

 

Pengertian umum basis data adalah kumpulan data non-redundant yang 

saling terkait (dinyatakan oleh atribut kunci dan relasinya) dalam usaha 

membentuk bangunan informasi [8]. Berikut adalah pengertian basis data 

[11] : 

 

1. Himpunan kelompok data yang berhubungan dan diorganisasikan 

agar dapat dimanfaatkan dengan cepat dan mudah. 

2. Kumpulan data yang berhubungan dan disimpan bersama tanpa 

redundancy untuk memenuhi berbagai kebutuhan. 

3. Kumpulan tabel atau arsip yang berkaitan dan disimpan di dalam 

media penyimpanan elektronik. 

 

2.4.2 Perancangan Basis Data Spasial 

 

Basis data adalah komponen terpenting di dalam SIG, komponen ini perlu 

terlebih dahulu dirancang dengan baik. Perancangan basis data biasanya, 
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dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk: (1) memenuhi requirement 

isi/content data, (2) memberikan representasi struktur basis data yang 

efektif, efisien, dan mudah dimengerti oleh perancang dan penggunanya, 

(3) mendukung requirement yang berkaitan dengan pemrosesan data dan 

tujuan peningkatan kualitas kinerja sistem. 

 Dalam perancangan Basis data terdapat dua metode yaitu Tingkat Paket 

Kerja (TPK) dan Three Schema Architecture (TSA). Perancangan TSA 

memiliki tahapan eksternal. konseptual, dan internal [8]. 

 

1. Tahap Eksternal 

 

Pada tahap eksternal dilakukan identifikasi kebutuhan dan tujuan 

yang hendak dicapai pengguna terkait dengan basis datanya. 

Aktivitas pengidentifikasian mengenai hal ini ditempuh dengan: 

studi pustaka, interview dengan calon pengguna, dan penyebaran 

kuesioner. Setelah itu, hasilnya diinventarisasikan, 

diklasifikasikan, dievaluasi, dan diformulasikan hingga menjadi 

kebutuhan pengguna. 

 

2. Tahap Konseptual 

 

Pada tahap konseptual dilakukan proses pembelajaran, studi, dan 

diskusi mengenai masukan pengguna untuk mengidentifikasi 

kemungkinan entitas yang terdapat dalam enterprise-nya. 

Kemudian setelah semua entitas didapatkan, setiap entitas ini 

diberi atribut hingga bisa dibedakan satu sama lainnya, kumpulan 

entitas diberikan diberi atribut lain yang menyatakan relasinya. 

Hasil tahap ini disajikan dalam bentuk model data semantik atau 

model data Entity-Relationship (ER). 

 

3. Tahap Internal 

 

Pada tahap internal, model data yang telah dibuat diterjemahkan ke 

dalam mode data berbasis record. Setelah itu, model datanya 

dikonversikan ke dalam bentuk tabel-tabel basis data relasional. 
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Sedangkan, relasi-relasi diimplementasikan dalam bentuk primary 

key dan foreign key yang disisipkan pada tabel-tabelnya. 

 

2.4.3 Normalisasi 

 

Normalisasi adalah cara yang digunakan untuk menstrukturkan tabel-tabel 

relasional hingga mencegah timbulnya masalah pengolahan basis data. 

Normalisasi merupakan proses pengelompokan data hingga menghasilkan 

tabel-tabel yang menunjukan entity-set dan relasinya efisien [8]. 

Normalisasi secara umum dibagi menjadi 3 tahapan, berikut tahapan 

dalam normalisasi : 

 

1. Bentuk normal pertama (1NF) 

 

Tabel bisa disebut bentuk normal pertama jika: (1) tidak ada record 

yang sama persis  (duplicated rows); (2) semua atributnya memiliki 

nilai atomik (single-valued); dan (3) atribut-atribut yang berelasi 

erat sebuah tabel dipisahkan ke dalam tabel baru. 

 

2. Bentuk normal kedua (2NF) 

 

Tabel bentuk normal pertama yang memenuhi syarat bahwa semua 

atribut bukan kuncinya hanya berrgantung pada atribut kunci; tidak 

terdapat ketergantungan fungsional dan parsial 

 

3. Bentuk normal ketiga (3NF) 

 

Tabel bentuk normal kedua yang memenuhi syarat bahwa semua 

atribut bukan kuncinya tidak  memiliki ketergantungan transitif 

pada atribut bukan kunci. 

 

2.4.4 Entity Relationship Diagram  

 

Entity Relationship Diagram (ERD) adalah kumpulan alat konseptual 

untuk mendeskripsikan data, relasi data, data semantik, dan batasan 
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konsistensi dari sebuah basis data. Basis data digambarkan dalam bentuk 

entitas, atribut, dan relasi [12]. Berikut penjelasan bentuk basis data : 

 

1. Entitas 

 

Entitas merupakan individu yang mewakili sesuatu yang penting, 

nyata eksistensinya, dan bisa dibedakan dengan yang lain. 

Sekumpulan entitas yang sejenis dan terdapat pada lingkup yang 

sama biasanya dikelompokan menjadi sekumpulan entitas yang 

diimplementasikan dalam bentuk tabel spasial. Entitas memiliki 

dua jenis, yakni entitas kuat dan entitas lemah. 

Entitas kuat adalah entitas yang keberadaannya tidak bergantung 

kepada entitas yang lain. Entitas kuat yang menjadi tempat 

bergantungnya entitas lemah disebut sebagai identifying owner, 

entitas orang tua, atau entitas dominan. Sedangkan entitas lemah 

adalah entitas yang keberadaannya tergantung pada entitas lain. 

Simbol entitas kuat digambarkan pada Gambar 2.4 dan entitas 

lemah digambarkan pada Gambar 2.5 

 

 
Gambar 2.4 Entitas Kuat 

 

 

Gambar 2.5 Entitas Lemah 

 

2. Atribut 

 

Setiap entitas memiliki sejumlah atribut yang mendeskripsikan 

karakteristiknya. Penentuan atribut yang relevan bagi entitas 

merupakan hal penting di dalam pembentukan model data. 

Penentuan atribut pada umumnya didasarkan pada fakta yang ada. 

Simbol atribut digambarkan pada Gambar 2.6 
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Gambar 2.6 Atribut 

 

3. Relasi 

 

Relasi menunjukan adanya hubungan antar entitas. Relasi 

dituliskan dengan kata kerja. Relasi memiliki empat jenis 

tingkatan, diantaranya yaitu relasi satu ke satu (one to one), relasi 

satu ke banyak (one to many), relasi banyak ke satu (many to one), 

dan relasi banyak ke banyak (many to many). Simbol notasi 

digambarkan pada Gambar 2.7, contoh tampilan relasi satu ke satu 

pada Gambar 2.8, contoh tampilan relasi satu ke banyak pada 

Gambar 2.9, contoh tampilan banyak ke satu pada Gambar 2.10, 

dan contoh tampilan relasi banyak ke banyak pada Gambar 2.11. 

 
Gambar 2.7 Relasi 

 

 
Gambar 2.8 Contoh tampilan relasi satu ke satu 

 

 
Gambar 2.9 Contoh tampilan relasi satu ke banyak 

 

 
Gambar 2.10 Contoh tampilan relasi banyak ke satu 

 

 
Gambar 2.11 Contoh tampilan relasi banyak ke banyak 
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2.5 Prinsip Penentuan Posisi dengan GNSS 

 

Global Navigation Satellite System (GNSS) merupakan terminologi umum 

standar yang merujuk pada sistem navigasi dan penentuan posisi yang 

berbasiskan satelit yang menyediakan penentuan posisi geospasial otonom 

dengan cakupan seluruh dunia. Sistem navigasi ini memungkinkan penggunaan 

receiver-nya untuk menentukan koordinat lokasinya dengan akurasi beberapa 

meter saja[8]. 

Dalam praktisnya, pengamatan satelit-satelit GNSS dapat dikelompokan 

menjadi dua metode, yakni metode absolut dan metode diferensial. Metode 

diferensial prinsipnya, penentuan koordinat suatu titik baru juga dibantu satu 

receiver lain yang terletak di atas titik yang koordinat definitifnya diketahui. 

Pada metode ini, sesi-sesi pengamatan yang pada saat yang sama dapat 

mengeliminasi beberapa bias atau kesalahan yang akan meningkatkan akurasi 

dan presisi data ukurannya. Metode ini dapat dilakukan dengan cara statik 

(diam) maupun kinematik (bergerak). Contoh Skema pengamatan metode 

diferensial pada Gambar 2.12. 

 

Gambar 2.12 Skema Pengamatan GNSS Metode Diferensial 

 

Untuk memenuhi kebutuhan dengan sesi pengamatan singkat dan mendapatkan 

koordinat titik dengan ketelitian tinggi, maka memerlukan suatu metode yang 

dapat memenuhi kebutuhan tersebut, metode ini adalah Real Time Kinematic 

(RTK). RTK adalah suatu sistem penentuan posisi Real Time secara 
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Differential menggunakan data fase dan pseudorange. Pada teknik RTK, 

receiver master akan mengirimkan data fase dan pseudorange nya secara real 

time. [13]  


