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BAB II 

LANDASAN TEORI 
 

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan 

2.1.1 Sejarah Umum PT PLN (Persero) 

          PT. PLN (Persero) merupakan salah satu BUMN yang memberikan 

pelayanan kepada pelanggan dan masyarakat dalam penyediaan dan penyaluran 

tenaga listrik di Indonesia. PT PLN (Persero) sejak awal berdiri telah mengalami 

banyak perkembangan yang dibagi dalam beberapa periode [3]: 

a. Periode 1894-1942 

   Listrik mulai dirintis di Indonesia sekitar abad XIX yaitu pada masa 

penjajahan Belanda. Pada saat itu bidang kelistrikan diselenggarakan oleh 

pemerintah daerah setempat. Beberapa perusahaan Belanda yang didirikan juga 

mempunyai pembangkit tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan perusahaan 

sendiri. Salah satu contohnya adalah NG NIGM, perusahaan swasta Belanda yang 

terletak di Jakarta ini semula bergerak di bidang gas untuk umum, kemudian 

berkembang dan menangani bidang listrik untuk umum di Jakarta. Pada tahun 

1931, Pemerintah Belanda mengambil keputusan untuk menyerahkan pengolahan 

kelistrikan di wilayah Indonesia kepada sebuah perusahaan asing Belanda, yaitu 

NV ANIEM [3]. 

b. Periode 1942-1945 

    Jepang berhasil mengalahkan Belanda dan mengambil alih kekuasaan 

Pemerintah Belanda atas Indonesia pada tahun 1942. Semua perusahaan milik 

Belanda yang berada di Indonesia diambil alih oleh Jepang, termasuk perusahaan 

listrik swasta. Kemudian Pemerintah Jepang mengubah namanya menjadi Jawa 

Denki Jigyosha Djakarta Shisha. Perusahaan ini hanya beroperasi sampai tahun 

1945 karena sekutu berhasil mengalahkan Jepang dalam perang Asia Timur Raya 

[3]. 

c. Periode 1967-1985 

         Pemerintah mengeluarkan PP No. 10 Tahun 1972 yang menetapkan PLN 

sebagai Perusahaan Umum yang berada di lingkungan Departemen Pertambangan 
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dan Energi dengan tugas mengatur, membina, mengawasi dan melaksanakan 

pelaksanaan umum di bidang kelistrikan nasional disamping tugas-tugasnya 

sebagai suatu perusahaan [3]. 

d. Periode 1990-Sekarang 

         Mengingat tenaga listrik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi negara 

dan kehidupan masyarakat sehari-hari, maka berdasarkan PP No. 23 tahun 1994 

tentang pengalihan bentuk perum menjadi persero, Perum Listrik Negara dialih 

bentuknya menjadi PT PLN (Persero). Dengan dialihkan bentuknya diharap PLN 

dapat melakukan kegiatan usahanya secara optimal [3]. 

 

2.1.2 Visi, Misi, dan Motto PT PLN (Persero) 

a.       Visi PLN 

          Visi PT. PLN (Persero) adalah diakui sebagai perusahaan kelas dunia yang 

bertumbuh kembang, unggul dan terpercaya dengan bertumpu pada potensi 

insansi. Penjabaran dari visi PT. PLN (Persero) yaitu a) diakui artinya 

mencerminkan cita-cita untuk meraih pengakuan dari pihak luar yang 

menunjukkan bahwa PLN pantas dipandang sebagai Perusahaan Kelas Dunia, b) 

unggul artinya menjadi yang terbaik dalam bisnis kelistrikan dan memenuhi tolok 

ukur mutakhir dan terbaik, c) terpercaya artinya memegang teguh etika bisnis 

yang tertinggi dan menjadi perusahaan pilihan. 

 

b.       Misi PLN 

1. Menjadikan bisnis dan kelistrikan dan bidang lain yang terkait, berorientasi 

pada kepuasan pelanggan, anggota perusahaan, dan pemegang saham. 

2. Menjadikan tenaga listrik sebagai media untuk meningkatkan kualitas 

kehidupan masyarakat. 

3. Mengupayakan agar tenaga listrik menjadi pendorong kegiatan ekonomi. 

4. Menjadikan kegiatan usaha yang berwawasan lingkungan [3]. 
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2.2 Daya dan KWH Listrik 

Daya listrik adalah laju hantaran energi listrik dalam rangkaian listrik. 

Selain itu daya listrik merupakan suatu besarnya usaha yang dilakukan oleh 

sumber tegangan dalam 1 sekon. Jika dalam wwaktu t sekon sumber tegangan 

telah melakukan usaha sebesar W. Daya listrik bisa juga disebut suatu kekuatan 

yang dikandung dalam aliran arus dan tegangan listrik mellaui hambatan dengan 

besaran tertentu. Satuan ukuran daya listrik adalah Watt dan mempunyai symbol P 

[2]. 

KWH juga bisa disebut killowatt-jam adalah energi yang dikirim oleh 

peralatan listrik biasanya diukur dan diberi biaya menggunakan KWH. KWh bisa 

juga disebut kilowatt-jam atau killojam-hour merupakan ukuran satuan energi 

listrik yang dikirim oleh perlatan elektronik yang terhubung dan membutuhan 

listrik dan diberi biaya. KWh adalah produk tenaga listrik dalam satuan killowatt 

dikalikan dengan waktu dalam jam, bukan killowatt per hour (Kw per h) [2]. 

 

2.3 Data Mining 

Data Mining didefinisikan sebagai proses penemuan pola dalam data. 

Berdasarkan tugasnya, data mining dikelompokkan menjadi deskripsi, estimasi, 

prediksi, klasifikasi, clustering dan asosiasi. Proses dalam tahap data mining 

terdiri dari tiga langkah utama yaitu:  

a) Data Preparation  

Tahapan ini, data dipilih, dibersihkan, dan dilakukan preprocessed 

mengikuti pedoman dan knowledge dari ahli domain yang menangkap dan 

mengintegrasikan data internal dan eksternal ke dalam tinjauan organisasi secara 

menyeluruh.  

b) Algoritma data mining  

Penggunaan algoritma data mining dilakukan pada langkah ini untuk 

menggali data yang terintegrasi untuk memudahkan identifikasi informasi 

bernilai. Fase analisa data Keluaran dari data mining dievaluasi untukmelihat 

apakah knowledge domain ditemukandalam bentuk rule yang telah diekstrak dari 

jaringan [4]. 
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2.4 Algoritma Support Vector Regression 

Algoritma Support Vector Regression (SVR) merupakan pengembangan 

SVM untuk kasus regresi. Tujuan dari SVR adalah untuk menemukan sebuah 

fungsi f (x) sebagai suatu hyperplane (garis pemisah) berupa fungsi regresi yang 

mana sesuai dengan semua input data dengan sebuah error  dan  membuat  

setipis mungkin (Scholkopt and Smola, 2002). 

Abe (2005) menyatakan tujuan dari SVR ini adalah untuk memetakan 

vector input ke dalam dimensi yang lebih tinggi. Pada kasus nonlinier SVR 

pertama-tama data diruang input X dipetakan oleh fungsi transformasi ke ruang 

Feature F, dimana dimensi dari F lebih besar dari dimensi X. Pada kasus data 

yang nonlinier, memetakan data dari ruang input ke ruang Feature dapat membuat 

data terpisahkan oleh sebuah hyperlane.  

 

2.5 Kernel 

          Beberapa metode dalam analisis data mining banyak menggunakan fungsi 

linier. Banyak kasus di dunia nyata merupakan kasus yang nonlinier, sehingga 

untuk mengatasinya dengan cara mentrasnformasi data kedalam dimensi ruang 

yang lebih tinggi. SVM dapat digunakan pada data nonlinier dengan 

menggunakan pendekatan kernel sehingga dapat dipisahkan secara linier pada 

feature space yang baru. Fungsi kernel yang digunakan pada metode SVR adalah 

kernel linier, kernel polynomial, dan kernel Radial Basis Function (RBF). 

Pemilihan fungsi kernel yang tepat merupakan hal yang penting, karena akan 

menentukan feature space. (Santosa, 2007). 

 

2.6  Ukuran Error 

            Beberapa ukuran ukuran error dalam regresi yang sering dipakai untuk 

menilai performansi suatu fungsi prediksi. Jika  menyatakan nilai prediksi untuk 

data ke-i dan  adalah nilai output aktual data ke-i dan m adalah banyaknya data, 

maka beberapa ukuran error yang sering dipakai adalah:  

 

 



 

11 

1. Mean Absolute Eror (MAE)  

                                         (12) 

Keterangan:  

  : nilai prediksi untuk data ke-i,  

  : nilai output aktual data ke-i,  

 i   : data ke-i, 

m : banyaknya data. 

 

2.        Root Mean Squared Error (RMSE) 

                             (13) 

Keterangan:  

  : nilai prediksi untuk data ke-i,  

  : nilai output aktual data ke-i,  

 i   : data ke-i, 

n : banyaknya data. 

 

3.   Koefisien Korelasi (R)  

                  (14) 

 Keterangan:  

  : nilai prediksi untuk data ke-i,  

  : nilai output aktual data ke-i,  

 i   : data ke-i, 

 n  : banyaknya data, 

Beberapa ukuran error diatas, dapat dipilih metode mana yang terbaik untuk 

suatu set data. Semakin kecil nilai Mean Absolute Eror (MAE), Root Mean 
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Squared Error (RMSE) semakin bagus. Sedangkan semakin besar nilai Koefisien 

Korelasi (R), maka semakin bagus. (Santosa, 2007). 

 


