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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

Perkembangan teknologi yang semakin pesat,mendorong konsumsi energi 

juga semakin besar untuk itu, pembangkitan energi listrik harus mampu 

memenuhi permintaan daya listrik.tetapi  dengan harga yang wajar. perencanaan 

pembangkitan harian adalah salah satu masalah yang penting dan terlihat pada 

sistem tenaga listrik. 

Biaya operasi dari suatu pembangkit tenaga listrik merupakan biaya terbesar 

dalam pengoperasian suatu perusahaan pembangkit tenaga listrik.biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan listrik untuk menghasilkan energi listrik dalam suatu 

sistem ditentukan oleh biaya investasi dan biaya operasi pembangkit.biaya bahan 

bakar merupakan biaya operasi pembangkit yang dioperasikan pada sistem.output 

yang pembangkit dihasilkan selalu diupayakan sama dengan besar kebutuhan 

disisi beban.perubahan disisi beban akan menimbulkan fluktuasi biaya bahan 

bakar,korelasi keduanya disebut input – output suatu pembangkit tenaga listrik. 

penyaluran daya dari pembangkit dalam suatu sistem sangat berkaitan dengan 

biaya produksi pembangkit listrik. 

Analisis aliran daya optimal untuk meminimalkan biaya pembangkitan biasa 

dikenal istilah Economic Dispatch (ED). ED  adalah  pembagian  pembebanan 

pada  unit-unit  pembangkit  yang  ada  dalam  sistem  tenaga listrik  secara  

optimal  ekonomi,  pada  harga  beban  sistem tertentu.  Dengan  penerapan  ED  

maka didapatkan  biaya  pembangkitan  yang  minimum  terhadap  biaya produksi 

daya listrik. Beberapa metode konvensional yang telah  digunakan  untuk  ED  

adalah metode  iterasi  lambda,  metode  Iterasi lambda,  Dynamic Programming 

dan lain-lain. Pada Tugas akhir ini, simulasi dilakukan pada pembangkit pada 

sistem 500 KV Jawa-Bali. Hasil  optimisasi  ED  menggunakan  PSO akan  

dibandingkan  dengan  ED menggunakan  metode  konvensional,  yaitu  metode  

Iterasi lambda.   
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 1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik 

suatu permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana pembebanan yang ekonomis dan aliran daya daya optimal pada 

pembangkit ?  

2. Bagaimana memaksimalkan pembebanan pembangkit sehingga 

permintaan daya listrik di sisi beban terpenuhi dengan biaya yang 

minimum ? 

3. Bagaimana menerapkan Particle Swarm Optimization (PSO) untuk 

menyelesaikan Economic Dispatch pada sistem tenaga listrik 500 kV 

Jawa-Bali ? 

 

 1.3 Batasan Masalah 

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang terarah dan tidak menyimpang, 

maka masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini dibatasi sebagai berikut : 

1. Analisis dan simulasi menggunakan software Matlab.  

2. Perhitungan Economic Dispatch hanya pada pembangkit yang terhubung 

sistem 500 kV Jawa-Bali . 

3. Analisis load flow menggunakan metode Newton Rapshon. 

 

 1.4 Tujuan Penelitian 

Penulisan tugas akhir ini ditujukan untuk : 

1. Mengetahui perhitungan Economic Dispatch dengan menggunakan 

metode Particle Swarm Optimization(PSO). 

2. Mengetahui perbandingan biaya optimum yang diperoleh dari simulasi ED 

dengan menggunakan metode Particle Swarm Optimization dan metode 

Iterasi Lambda pada sistem 500 kV Jawa-Bali. 

3. Perhitungan ED sistem 500 kV Jawa-Bali dengan metode Particle Swarm 

Optimization dapat digunakan sebagai alternatif optimisasi pada 

pembangkit tenaga listrik. 
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4. Mendapatkan biaya minimum dalam sistem tenaga listrik dalam

memenuhi permintaan daya beban dengan metode Particle Swarm

Optimization(PSO).

5. Sebagai bahan referensi dalam penghitungan biaya pembangkit yang

murah dengan tetap memenuhi kebutuhan tenaga listrik dan batas-batas

dari karakteristik generator.

 1.5  Metodelogi 

Metodelogi yang dapat digunakan dalam penyusunan Tugas akhir ini   

antara lain : 

1 Studi Literatur dan Pengumpulan Data 

Untuk tahap pertama dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah studi 

literature. Literatur yang digunakan diperoleh dari jurnal,tesis, dan buku. 

Dalam Tugas akhir ini diperlukan data-data, antara lain karakteristik 

pembangkit, daya, beban, fungsi biaya pembangkitan dan karakteristik 

saluran dari sistem 500 kV Jawa-Bali 

2 Menentukan Parameter 

Parameter-parameter yang dioptimalkan dalam tugas akhir ini adalah daya 

yang dihasilkan tiap pembangkit. Sehingga total biaya pembangkitan 

dalam sistem adalah biaya yang paling minimum dengan catatan seluruh 

permintaan daya listrik disisi beban terpenuhi. 

3 Perhitungan dengan PSO dan metode  Iterasi Lambda 

Perhitungan Economic Dispatch dilakukan dengan dua metode, yaitu 

Particle Swarm Optimization dengan metode Iterasi lambda. Kemudian 

hasil perhitungan dengan masing masing metode dibandingkan. 

4 Analisis Hasil 

Analisis dilakukan berdasarkan hasil simulasi dan permodelan sistem 

tenaga listrik untuk mengetahui kelebihan menggunakan metode Particle 

Swarm Optimization dibandingkan dengan menggunakan metode  Iterasi 

lambda. 
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1.6  Sistematika Penulisan 

Tugas akhir ini disusun dengan sistematika sebagai berikut : 

Bab I. Pendahuluan 

Berisi penjelasan tentang latar belakang masalah,perumusan masalah, 

batas-batas permasalahan, tujuan penelitian, metodelogi dan 

sistematika penelitian. 

Bab II. Landasan Teori 

berisi penjelasan tentang konsep dasar dan penunjang mengenai 

sistem 500 kV Jawa-Bali, karakteristik input-output untuk 

pembangkit,pemodelan matematis permasalahan ED,studi aliran daya 

dan pemodelan aliran daya menggunakan metode Newton Raphson.  

Bab III. Perancangan Sistem 

Berisi alur pengerjaan Tugas akhir, dan data data pada real sistem 

yang akan digunakan dalam pengerjaan Tugas akhir. 

Bab IV. Simulasi dan Analisis 

Berisi tentang analisis hasil optimasi permasalahan ED menggunakan 

PSO dibandingkan dengan metode Iterasi lambda. 

Bab V. Penutup 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


