
1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1 BAB I PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Energy  listrik merupakan sumber daya energy yang memiliki peran sangat 

penting didalam kehidupan sehari hari. Setiap tahun  terjadi peningkatan kebutuhan 

energy listrik yang sangat signifikan dan menuntut pihak penyedia tenaga listrik 

untuk memberikan supply tenaga yang memadai dan berkualitas. Pengoptimalan 

operasi sistem energy listrik menjadi suatu tantangan, karena pemenuhan pasokan 

energy dan peningkatan jumlah beban daya tidak sebanding dengan perluasan dari 

pembangkit sistem tenaga listrik. Pembangunan saluran - saluran distribusi baru 

untuk menunjang keberlangsungan penyebaran daya listrik dibatasi oleh kondisi 

wilayah yang terbatas, biaya yang besar, serta membutuhkan waktu yang sangat 

lama. Pengaturan pengoperasian pada pembangkit harus mampu dioperasikan 

secara optimal, sehingga besar daya yang butuhkan untuk disalurkan kepada 

konsumen dapat terpenuhi. Untuk mengatur pengoperasian pada pembangkit 

diperlukan sistem penjadwalan yang tepat dan akurat, dengan cara mengatur 

pengoperasian setiap unit pembangkit untuk beroperasi secara ekonomis dan 

optimum serta mengurangi rugi - rugi transmisi yang dapat dipastikan akan muncul 

pada sistem distribusi tenaga listrik tersebut.  

Didalam pengoperasian sistem tenaga listrik ada beberapa hal yang harus di 

perhatikan, dan salah satunya adalah bahan bakar, karena didalam beberapa 

penelitian bahwa total biaya operasi yang paling signifikan terdapat pada besarnya 

biaya bahan bakar. Analisis untuk meminimalkan biaya pembangkitan biasa disebut 

dengan istilah Economic Dispatch (ED). ED adalah pembagian beban  pada setiap 

unit - unit pembangkit yang ada dalam sistem secara optimal dan ekonomis pada 

harga beban sistem tertentu. Dengan menerapkan ED maka akan didapatkan nilai 

biaya pembangkitan yang minimum pada produksi daya listrik yang di bangkitkan 

pada unit - unit pembangkit didalam suatu sistem kelistrikan. 
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Dalam mengatasi banyaknya kekurangan pasokan energy listrik, maka 

pemerintah membangun pusat pembangkit listrik yang berdaya lebih besar dari 

sebelumnya. Namun didalam pengoperasian pembangkit listrik inipun harus 

memiliki beberapa pengaturan yang sangat matang dan baik, terlebih khusus dalam 

pengaturan beban dan daya. Sehingga didapatkan besar pasokan daya dari 

pembangkit yang seimbang dengan besar dari kebutuhan beban (demand). Dengan 

kata lain, (Equality constraint) total daya yang dapat dibangkitkan oleh masing-

masing pembangkit harus seimbang dengan jumlah total kebutuhan beban 

(demand) dan jumlah beban pada rugi-rugi transmisi. 

Analisa terhadap beberapa komponen sistem tenaga listrik yang meliputi 

pembangkit, saluran transmisi, dan beban yang terpasang sangat perlu untuk 

dilakukan, karena tegangan yang turun berdampak pada kualitas daya yang 

dihasilkan, untuk meminimalkan hal tersebut dapat menggunakan optimasi pada 

aliran daya atau Optimal Power Flow (OPF) yang digunakan untuk mengoptimasi 

aliran daya dari sistem tenaga listrik yang sudah saling  terkoneksi sehingga 

didapatkan beberapa parameter – parameter dari pembangkit, transmisi maupun 

beban (demand). Dari beberapa parameter tersebut kemudian dapat ditentukan 

besar kapasitas daya optimal yang harus disediakan oleh setiap pembangkit. 

Analisis OPF ini bertujuan untuk mengetahui kedaan stabil dari suatu jaringan 

listrik dan setelah diketahui maka dihitung daya yang mengalir di dalam jaringan 

listrik dan hasilnya adalah kelayakan daya dari sistem tersebut. Dengan metode 

OPF ini juga dapat diketahui tingkat kelayakan dari sesuai sistem serta batasan - 

batasan dalam pengoperasian sistem tenaga listrik, batasan batasan itu diantaranya 

ketersediaan jaringan/transmisi, pengaturan pembangkit tenaga listrik, batas desain 

peralatan listrik dan strategi dalam pengoperasiannya. 

OPF bertujuan untuk mengoptimalkan sistem pada suatu jaringan listrik 

didalam batasan - batasan tertentu. Variabel yang mencakup daya aktif/nyata dan 

daya reaktif, tegangan bus dan sudut bus, yang sangat berpengaruh untuk 

meminimalkan kerugian daya dan menekan biaya operasi pembangkitan listrik dari 

generator. Untuk mendapatkan hasil yang baik, parameter – parameter yang sudah 

didapatkan dari sebuah sistem jaringan listrik dapat di optimasi dengan berbagai 
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model metode optimasi. Dalam penelitian ini optimasi dilakukan dengan 

menggunakan metode kecerdasan buatan atau biasa disebut  Artificial Intelegence 

(AI).  

Oleh karena itu pada penelitian dan tugas akhir ini akan didapatkan nilai 

fitness yang paling optimal menggunakan metode Ant colony optimization (ACO) 

dengan beberapa constrain dengan pemenuhan beban dan rugi daya pada sistem 

jaringan listrik. 
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 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, didapatkan rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana cara mengoptimalkan aliaran daya agar didapat rugi – rugi 

pembangkitan yang paling minimum. 

2. Apakah metode ACO  baik digunakan dalam mengoptimalkan aliran daya. 

3. Apakah metode ACO  baik digunakan dalam  efisiensi biaya pembangkitan 

pada sistem aliran daya 

 Tujuan Penelitian 

Tugas akhir yang berjudul Efisiensi biaya pembangkitan (Economic 

Dispatch) dengan optimasi pada sistem standar IEEE 26 bus menggunakan metode 

Ant Colony Optimization (ACO) ini mempunyai tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui cara mengoptimalkan aliran daya agar didapat rugi – rugi daya 

pembangkitan yang paling minimum. 

2. Mengetahui metode ACO  baik digunakan dalam mengoptimalkan aliran daya. 

Dari hasil yang didapatkan dari pelaksanaan tugas akhir diharapkan dapat 

memberikan informasi atau pengetauan tentang penggunaan Artificial intelegent – 

Ant colony Optimation dalam efisiensi biaya pembangkitan pada sistem tenaga 

listrik  

 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penelitian yang dilakukan lebih terarah maka 

diberikan beberapa batasan masalah berikut : 

1. Aplikasi yang digunakan dalam menyelesaikan tugas akhir ini adalah MATLAB 

R2014a. 

2. Untuk sistem yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah sistem Standar  IEEE 

26 bus. 

3. Sistem dalam keadaan stabil. 
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Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan dalam tugas akhir yang berjudul EFISIENSI 

BIAYA PEMBANGKITAN (ECONOMIC DISPATCH) DENGAN OPTIMASI PADA 

SISTEM STANDAR IEEE 26 BUS MENGGUNAKAN METODE ANT COLONY 

OPTIMIZATION (ACO) sebagai berikut: 

BAB I Pendahuluan 

Merupakan bab menguraikan secara garis besar terhadap 

permasalahan yang diangkat pada penelitian, terdiri dari: 

latar belakang penelitian, rumusan masalah dalam 

penelitian, batasan masalah penelitian, tujuan penulisan 

dari penelitian serta metodologi penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II Landasan Teori 

Membahas tentang teori penunjang yang berhubungan 

dengan perencanaan dari tugas akhir yang akan dibuat. 

BAB III Metode Penelitian 

Berisi tentang analisa sistem secara matematis dan 

melakukan pemodelan sistem terhadap sistem standar 

IEEE 26 bus. 

BAB IV Pengujian dan Analisa Sistem 

Berisikan data hasil pengujian yang telah dilakukan dengan 

teori penunjang yang telah ada serta menganalisa data hasil 

pengujian. 

BAB V Penutup 

Bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran 

yang didapatkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 




