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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

1.1 LATAR BELAKANG 

Listrik merupakan salah satu bentuk energi yang memiliki peranan penting 

bagi kehidupan manusia baik untuk kegiatan industri, kegiatan pemerintahan, 

kegiatan sosial, kegiatan komersil maupun dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu 

energi listrik dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan penerangan jalan, proses 

produksi yang melibatkan barang-barang elektronik dan alat-alat industri. 

Kebutuhan listrik akan adanya listrik untuk kehidupan sehari-hari semakin 

bertambah. Kebutuhan listrik di berbagai daerah dari waktu ke waktu selalu 

berbeda bergantung pada penggunaan listrik di daerah tersebut, sehingga 

penyediaan tenaga listrik dan alokasi pembangkit yang digunakan juga berbeda di 

daerah yang satu dengan yang lainnya. 

Kebutuhan energi listrik setiap hari cenderung berubah-ubah dikarenakan 

hampir semua kegiatan manusia tergantung dengan adanya kebutuhan listrik, 

sehingga perusahaan listrik negara (PT. PLN) sebagai penyedia layanan energi 

listrik harus bisa memprediksi besarnya peggunaan listrik rumah tangga setiap 

harinya. Suatu estimasi untuk memprediksi kebutuhan listrik rumah tangga ini 

dapat membantu penyedia layanan energi listrik (PT. PLN) agar kebutuhan energi 

listrik dan ketersedian energi listrik seimbang. Sehingga tidak terjadi pemborosan 

biaya pembangkit energi listrik karena adanya daya yang dikirim dari pembangkit 

lebih besar dari permintaan, yang mana jika hal tersebut terjadi nantinya akan 

merugikan pihak penyedia atau pun pihak konsumen. 

  PT. PLN (Persero) Rayon Seririt merupakan BUMN yang melayani 

kepentingan umum dan bergerak di bidang pelayanan pemasangan baru dan 

perubahan daya, pelayanan keluhan pelanggan, dan sebagainya. Terselenggaranya 

penyaluran aliran listrik, dibutuhkan sarana penghubung berupa jaringan listrik, 

sedangkan jasa yang disalurkan berupa tenaga listrik. PT. PLN (Persero) 
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melaksanakan kegiatan pembangunan kelistrikan dalam upaya meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang kelistrikan.  

PT. PLN (Persero) Rayon Seririt setiap bulan memasukkan data daya 

dibandingkan waktu ke dalam excel untuk mengetahui konsumsi kebutuhan energi 

listrik setiap bulannya, pemeliharaan tenaga listrik setiap hari, serta melayani 

pelanggan seperti keluhan pelanggan, dan lain-lain. Karena belum adanya prediksi 

kebutuhan energi listrik yang akan datang menyebabkan terjadi pemborosan biaya 

pembangkit energi listrik dan apabila permintaan daya tidak sesuai dengan bulan 

berikutnya maka akan terjadi pemadaman listrik. Sehingga PT. PLN (Persero) 

Rayon Seririt setiap hari menerima keluhan pelanggan akibat terjadi pemadaman 

listrik. 

Masalah pemakaian daya listrik adalah perubahan pemakaian daya listrik 

semakin hari cenderung berubah-ubah, perubahan pemakaian daya listrik tersebut 

jika tidak diolah dengan baik maka akan menimbulkan beban energi listrik yang 

tidak terbendung. Perubahan pemakaian daya listrik disebabkan oleh adanya 

kebutuhan akan daya listrik akan selalu bertambah tiap tahun karena tumbuhnya 

sektor pariwisata dan bisnis, dampak dari perubahan pemakaian daya listrik akan 

mengakibatkan pemakaian daya listrik semakin meningkat. Sehingga dibutuhkan 

suatu estimasi untuk memprediksi dengan tepat seberapa besar daya dibanding 

waktu yang dibutuhkan untuk melayani beban serta kebutuhan energi listrik di 

tahun  berikutnya. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan algoritma metode 

Support Vector Regression (SVR) untuk memprediksi bonus tahunan karyawan 

[1], Pemodelan Regresi Linier Dalam Konsumsi Kwh Listrik Di Kota Batu 

Menggunakan Algoritma Genetika [2]. 
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 Penelitian ini dikembangkan sistem prediksi pemakaian pemakaian daya 

listrik dengan metode Support Vector Regression (SVR) untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam memprediksi konsumsi daya listrik tiap rumah tangga agar 

lebih mudah memperkirakan dengan tepat seberapa besar pemakaian daya listrik 

yang dibutuhkan untuk melayani beban serta kebutuhan energi listrik di tahun 

berikutnya. Dengan tujuan tersebut, maka penulis berkeinginan untuk 

memberikan solusi yang akan dituangkan dalam tugas akhir ini yang berjudul 

“Prediksi Pemakaian Daya Listrik Menggunakan Metode Support Vector 

Regression (SVR) (Studi Kasus: PT. PLN (Persero) Rayon Seririt)”. 

 Penelitian sebelumnya didapatkan hasil prediksi bonus tahunan karyawan 

menggunakan Support Vector Regression (SVR) memberikan performansi yang 

bagus, ini ditunjukkan dengan error yang kecil, fungsi yang tipis dan banyaknya 

support vector. Prediksi dengan regresi linier juga memberikan performansi yang 

bagus dengan tingkat error yang kecil, tetapi hasil prediksi dari Support Vector 

Regression (SVR) lebih bagus dibandingakan regresi linier meskipun 

perbedaannya tidak signifikan [2]. Sehingga Algoritma Support Vector 

Regression (SVR) lebih cocok untuk diterapkan dalam penelitian ini.  

 

1.2    Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka dapat 

dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu: 

a. Bagaimana mengimplementasikan algoritma Support Vector 

Regression (SVR) dalam prediksi pemakaian daya listrik di PT. PLN 

(Persero) Rayon Seririt? 

b. Bagaimana hasil pengujian metode Support Vector Regression (SVR) 

untuk memprediksi besarnya pemakaian daya listrik di PT. PLN 

(Persero) Rayon Seririt? 

 

1.3    Tujuan Penelitian 

Tujuan dari tugas akhir ini berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah 

seperti diatas yaitu mengimpementasikan metode Support Vector Regression 
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(SVR) dalam prediksi pemakaian daya listrik di PT. PLN (Persero) Rayon Seririt 

dan mengetahui hasil pengujian metode Support Vector Regression (SVR) untuk 

memprediksi besarnya pemakaian daya listrik di PT. PLN (Persero) Rayon Seririt. 

1.4    Batasan Masalah 

Untuk memfokuskan penelitian, ada beberapa batasan masalah, yaitu 

sebagai berikut: 

1 Pada penelitian ini digunakan algoritma data mining yaitu Support Vector 

Regression (SVR).  

2 Data latih diambil dari data pemakaian daya listrik di PT. PLN (Persero) 

Rayon Seririt periode 2012-2016. 

3 Jumlah data pemakaian daya listrik di PT. PLN (Persero) Rayon Seririt  yaitu 

60 bulan.   

4 Pemakaian daya listrik yang diprediksi yaitu pemakaian daya dibanding 

waktu. 

 

1.5 Metodologi 

1.5.1 Studi Pustaka 

Tahap pertama dalam penelitian tugas akhir ini adalah melakukan studi 

literatur terhadap berbagai refrensi yang berkaitn dengan penelitian yang 

dilakukan. Topik-topik yang dikaji antara lain: PT. PLN (Persero) Rayon Seririt,  

penerapan metode Support Vector Regression (SVR), konsep dan teori data 

mining, teori kwh dan daya, konsep dan teori pemakaian daya listrik, konsep dan 

teori kernel. 

1.5.2  Definisi dan Analisa Kebutuhan Sistem 

Tahapan analisa kebutuhan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

melakukan studi lapangan di PT. PLN (Persero) Rayon Seririt. Studi lapangan ini 

dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi masalah yang menjelaskan 

situasi dan hal-hal yang menyangkut bidang yang akan diteliti. Sehingga kita 

dapat merumuskan masalah yang akan diteliti secara tepat. Kemudian melakukan 

pengumpulan data yang diambil dari data pemakaian daya listrik di PT. PLN 

(Persero) Rayon Seririt periode 2012-2016. Data pemakaian daya listrik yang 
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didapat akan digunakan untuk bahan penganalisisan data terhadap metode Support 

Vector Regression (SVR). Setelah data dikumpulkan akan dilakukan analisa data 

untuk menyesuaikan proses data yang akan diolah pada metode Support Vector 

Regression (SVR). 

 

1.5.3 Perancangan Arsitektur Sistem 

Setelah mencari literatur dan konsep-konsep dasarnya, kemudian dilakukan 

perancangan terhadap konsep dasar tersebut. Analisa yang dilakukan adalah 

tentang keterkaitan antar konsep-konsep dasar tersebut dan dalam menyelesaikan 

masalah pada data menggunakan algoritma Support Vector Regression (SVR). 

Setelah proses perancanan arsitektur dan sistem selesai, maka dilakukan 

perancangan sistem.  

 

1.5.4 Pengujian  

Pengujian sistem yang dilakukan adalah pengukuran akurasi dari hasil 

prediksi pemakaian daya listrik selama periode 2012-2016. Mengukur tingkat 

akurasi yang dilakukan adalah mengukur kesalahan error yang dipakai untuk 

menilai performansi suatu fungsi prediksi. Ukuran error yang dipakai pada 

penelitian ini yaitu Mean Absolute Eror (MAE), Root Mean Squared Error 

(RMSE), Koefisien Korelasi (R). 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

   Penelitian tugas akhir ini terdiri atas lima bagian pembahasan yaitu 

Pendahuluan, Landasan Teori, Analisa dan Perancangan Sistem, impelementasi 

dan Pengujian serta Penutup. Kelima bagian pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum mengenai latar belakang, rumusan 

masalah, tujuan, metodologi dan sistematika penulisan pada tugas 

akhir. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Membahas teori dasar yang berhubungan dengan pembuatan sistem, 

definisi, serta komponen–kompenen penyusun tugas akhir yang 

menjadi dasar acuan atas pembahasan masalah yang ditulis dalam 

laporan tugas akhir. Dasar teori dari literature dan refrensi yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat pada tugas akhir. 

BAB III  : DATA DAN PERANCANGAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai pengambilan dan pemilihan data, pengolahan 

data, perancangan sistem yang akan dibangun dengan penjabaran 

mengenai perancangan sistem, perancangan arsitektur Support Vector 

Regression (SVR) dan perancangan pengujian dari sistem sehingga 

diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas untuk 

implementasi coding pada program dan pengujian. 

BAB IV   : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisikan mengenai implementasi dari hasil perancangan sistem yang 

dibuat pada BAB III dan mencakup proses pengujian sistem, apakah 

sistem memberikan hasil akurat atau tidak.  

BAB V  : PENUTUP 

Menjelaskan mengenai kesimpulan yang telah didapatkan dari hasil 

uji coba sistem dan analisanyaa mengenai keterkaitan dengan rumusan 

masalah dan tujuan pembuatan sistem, dan selanjutnya akan 

dikemukakan saran-saran mengenai penggunaan sistem serta bahan 

masukan dari penulis sebagai rencana pengembangan proyek tugas 

akhir untuk masa yang akan datang.  

 

 


