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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

   Perkembangan jaman yang semakin modern membuat energi listrik menjadi 

salah satu kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan. Kebutuhan listrik dari 

waktu ke waktu pun selalu berbeda, sehingga diperlukan ketersediaan daya yang 

dibutuhkan dan sesuai dengan kebutuhan beban. Salah satu tempat yang memiliki 

perkembangan kebutuhan energi listrik yang cukup besar adalah kampus Universitas 

Muhammadiyah Malang (UMM). Penyaluran daya pada sistem kelistrikan UMM 

disuplai oleh empat jenis pembangkit dari sumber energi yang berbeda yang 

terhubung ke beban (load). Keempat jenis pembangkit tersebut adalah PLTS, 

PLTMH, suplai dari Jaringan PLN, dan 4 Pembangkit GENSET. PLTMH yang diberi 

nama Sengkaling-1 ini berkapasitas 100 kW, dibangun oleh Pusat Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru Terbarukan (P3TKEBT) 

pada tahun 2007. Sedangkan sumber pembangkit tenaga surya, diinterkoneksi pada 

tahun 2009 dengan module PV kapasitas daya 2.5 kW yang  diletakkan di atas atap 

Rumah Pembangkit PLTMH Sengkaling-1. Dilihat dari pertumbuhan pembangunan 

di kampus UMM yang cukup pesat, total suplai daya yang dimiliki saat ini tentu saja 

belum cukup untuk memenuhi kebutuhan akan energi listrik untuk beberapa tahun ke 

depan, sedangkan energi listrik tidak dapat disimpan dalam skala besar, tetapi harus 

disediakan ketika diperlukan, sehingga diperlukan prakiraan daya beban listrik. 

Sebelumnya telah banyak penelitian terhadap prakiraan daya beban listrik 

jangka pendek menggunakan pendekatan kecerdasan buatan, diantaranya prakiraan 

beban jangka pendek pada sistem kelistrikan Bali menggunakan jaringan syaraf tiruan 

perambatan balik untuk pola hari biasa dan pola hari khusus dan prakiraan kebutuhan 

beban jangka pendek menggunakan jaringan syaraf tiruan backpropagation. Namun 

penggunaan metode jaringan syaraf tiruan dalam hal prakiraan daya beban listrik 

memiliki beberapa kelemahan yakni dibutuhkan iterasi yang banyak dalam proses 

training untuk memproses neural network yang besar, sehingga terkadang hasil yang 

diperoleh menjadi kurang akurat. Selain dengan jaringan syaraf tiruan, penelitian 

mengenai prakiraan daya beban listrik jangka pendek telah pula dilakukan 

menggunakan metode fuzzy inference system yakni prakiraan beban puncak untuk 
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hari-hari libur. Namun metode ini memiliki kelemahan yakni diperlukan suatu metode 

optimasi dalam menentukan fungsi keanggotaannya untuk memperoleh fungsi 

keanggotaan yang optimal. Selain kedua metode yang sudah disebutkan, ada banyak 

metode lain yang sudah sering digunakan dalam prakiraan daya beban listrik, 

diantaranya adalah, Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), Box Jenkin 

Method, State Space Method Using Kolman Filter, Expert System dan Seasonal 

Artificial Neural Network. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah Metode 

Adaptive Neuro-Fuzzy Inference System (ANFIS). Metode ANFIS merupakan metode 

yang menggunakan jaringan syaraf tiruan untuk mengimplementasikan system 

inferensi fuzzy. Metode ini dipilih karena memiliki semua kelebihan yang dimiliki 

oleh sistem inferensi fuzzy dan sistem jaringan syaraf tiruan. Dengan penggunaan 

Metode ANFIS ini diharapkan waktu yang diperlukan untuk memprakirakan daya 

beban listrik dapat lebih singkat dan hasilnya lebih baik dengan metode yang lain. 

Dengan demikian dalam penelitian ini akan dilakukan prakiraan daya beban listrik 

jangka pendek yakni berupa prakiraan daya beban listrik harian selama sebulan pada 

sistem kelistrikan UMM menggunakan pendekatan neuro-fuzzy yakni dengan ANFIS. 

1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana menentukan prakiraan beban listrik UMM? 

2. Bagaimana cara mendapatkan prakiraan yang tepat menggunakan Metode 

ANFIS? 

1.3 Tujuan 

1. Melakukan prakiraan beban listrik jangka pendek pada UMM menggunakan 

Metode ANFIS. 

2. Membuat prakiraan beban listrik yang akurat dengan rata-rata error yang rendah. 

1.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya untuk prakiraan beban listrik pada UMM. 

2. Data beban listrik yang digunakan adalah data beban yang terpakai pada waktu 

perkuliahan. 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penyusunan tugas akhir ini sebagai berikut : 
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1) Studi literatur, untuk mendapatkan materi pembahasan pada tugas akhir ini yang 

menyangkut prinsip kerja dan landasan teoritis, dimana materi-materi tersebut 

diperoleh dari buku-buku referensi yang bersangkutan. 

2) Studi lapangan, memperoleh data pengukuran langsung (primer) di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

3) Penyusunan skripsi, dari hasil perencanaan dan pengujian sistem aplikasi tersebut 

kemudian dianalisa dan diambil suatu kesimpulan yang akhirnya disusunlah buku 

ini mencakup semua langkah dalam perencanaan. 

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir 

Sistematika penulisan pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Merupakan bab pendahuluan yang terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, 

tujuan, batasan masalah, metode penelitian dan sistematika pembahasan tentang 

tugas akhir. 

BAB II DASAR TEORI 

Berisi uraian mengenai konsep dasar tentang beban listrik, peramalan beban 

listrik, karakteristik beban listrik di Kampus UMM dan dasar teori Adaptive 

Neuro Fuzzy Inference System. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Berisi tentang pemaparan data yang diperlukan dan teknis peramalan beban 

listrik menggunakan Metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang analisa hasil simulasi peramalan beban listrik dan perbandingan 

akurasi dari Metode Adaptive Neuro Fuzzy Inference System. 

BAB V PENUTUP 

Berisi kesimpulan dan saran dari penulis. 


