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Abstrak: 

Mahasiswa teknik elektro terutama konsentrasi ketenagaan perlu mengetahui analisis aliran daya pada 
sistem tenaga listrik. Analisis aliran daya ini diajarkan pada mata kuliah analisis sistem tenaga listrik di jurusan 
teknik elektro UGM. Metode untuk menyelesaikan persoalan aliran daya ini dapat dilakukan baik secara manual 
maupun menggunakan tools komputer. Pada artikel ini, penyelesaian aliran daya dilakukan dengan menggunakan 
Matpower. Artikel ini ditujukan kepada mahasiswa yang sudah menguasai konsep aliran daya sehingga dapat 
dengan mudah memahami penyelesaian dengan menggunakan matpower. Matpower hanyalah sebuah tools 
yang bertujuan untuk mempermudah dalam proses menghitung dan menganalisis. Semoga artikel ini bermanfaat.  

Soal: 

Gbr. 1 Soal Power Flow diambil dari buku Stevenson 



Penyelesaian dengan menggunakan Matpower:  

Tools: 

1. Matlab 
2. File-file Matpower 
3. User's Manual Matpower 

Langkah-langkah:  

1. Buka Program Matlab 
2. Set Path-nya. Path ini adalah lokasi file-file matpower. 

Caranya: klik File - Set Path - Add Folder (Lihat Gbr. 2) 

 

Gbr. 2 Set Path 

3. Atur juga current folder untuk mempermudah dalam memilih file matpower (lihat Gbr. 3) 
 

 

Gbr. 3 Current Folder 



Pengaturan current folder ini dapat dilakukan dengan mengetikkan syntax berikut pada command 
window: 
 
cd('path folder-nya') 
contoh: cd('E:\Files\S2\Sem 2\ASTL\MatPower\Mathpower\matpower4.1') 
 
Kemudian tekan enter pada keyboard, untuk selanjutnya setiap pengetikkan syntax selalu diakhiri dengan 
enter.  
 

4. Pada matpower sudah diberikan file-file case-nya. Misal untuk kasus 4 bus terdapat file yang bernama 
case4gs (lihat Gbr. 4)  
 

 

Gbr. 4 Case4gs 

5. Masukkan data yang dibutuhkan seperti base MVA, data bus, data generator, data branch ke dalam file 
case-nya.  
Pada soal yang terdapat pada Gbr. 1 bus-nya terdiri dari 4 bus sehingga file yang dipilih adalah file case4gs. 
Masukkanlah data yang terdapat pada soal tersebut ke dalam file case4gs.  
Jika terdapat hal atau notasi yang tidak dimengerti sebaiknya membuka user's manual  Matpower-nya.  

  



6. Contoh pertanyaan untuk kasus load flow adalah Y-bus dan aliran daya. 
 
Penyelesaian Y-bus dapat dilakukan dengan mengetikkan syntax berikut: 
 
mpc=loadcase('case4gs') 
makeYbus(mpc) 
 
Hasilnya dapat dilihat pada  Gbr. 5. 
 

 

Gbr. 5 Hasil run makeYbus 

  



7. Terakhir untuk aliran daya dapat mengetikkan syntax berikut: 
 
runpf(mpc) 
 
Hasilnya dapat dilihat pada Gbr. 6. 
 

 

 

Gbr. 6 Hasil analisis power flow menggunakan matpower 

8. Selamat mencoba ^^.  


